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NASZE STRONY

Choroby odbytu

JAK PRZEMÓC WSTYD
PRZED KONIECZNĄ KONSULTACJĄ 
Choroby okolicy odbytu są nadal wstydliwą 
kwestią, choć dotykają coraz większej liczby 
osób. Niepotrzebne czekanie lub samodzielne 
próby leczenia mogą prowadzić do rozwoju 
choroby. Wielu pacjentów bagatelizuje problem 
hemoroidów czy krwawień z odbytu, co prowa-
dzi do ich rozwoju, gdy leczenie zachowawcze 
okazuje się już nieskuteczne. Zgodnie z naj-
nowszymi trendami trzeba wtedy zastosować 
zabiegi małoinwazyjne, a nawet kwalifikować 
do operacji.  Ponadto konieczne jest wyklucze-
nie groźniejszych chorób, np. raka jelita grube-
go czy chorób zapalnych jelit. 
– Moim celem jest, aby pacjent czuł się komfortowo 
podczas całej wizyty. Kładę nacisk na stworzenie atmo-
sfery, w której pacjent nie będzie skrępowany mówie-
niem o swoich problemach, a samo badanie odbywa 
się w pełnym poszanowaniu zasad intymności – mówi 
dr Kluciński. 

Niestety, wielu badanych doświadcza niepotrzebnego 
stresu, gdy podczas wizyty do gabinetu lekarskiego 
wchodzą inne osoby z personelu odrywając lekarza od 
pacjenta. Codzienny rytm pracy, niedobory personelu 
i biurokratyzacja powodują, że lekarz ma coraz mniej 
czasu na rozmowę z pacjentem. Kolejka przed gabine-

tem proktologicznym może zwiększać u chorego niepo-
kój i niechęć do leczenia. 
Tego wszystkiego na pewno nie doświadczy pacjent 
podczas wizyty u dr. Klucińskiego.

PIERWSZA WIZYTA
Warto przypomnieć, że na wizytę lekarską należy 
zabrać całą dokumentację medyczną, tj. karty infor-
macyjne ze wszystkich hospitalizacji, wyniki badań 
diagnostycznych oraz listę przyjmowanych leków. 
W pierwszej kolejności lekarz zapyta o główne dolegli-
wości, ich lokalizację, od kiedy się pojawiły, jak długo 
trwają, czy są jakieś czynniki, które je nasilają. Kolejne 
pytanie dotyczy objawów współistniejących. Po zebra-
niu wywiadu lekarz przystępuje do badania. Podsta-
wowym badaniem w gabinecie proktologicznym jest 
badanie przez odbyt, które nie należy do przyjemnych, 
ale jest konieczne do postawienia wstępnej diagnozy. 
Ważnym uzupełnieniem jest rektoskopia, czyli zało-
żenie do odbytu specjalnej, podłączonej do źródła 
światła rurki, umożliwiającej uwidocznienie ew. poli-
pów, owrzodzeń czy małych hemoroidów. Następnie 
pacjent zostaje poinformowany o przyczynach choroby 
i sposobach jej leczenia, bo jedynie pełne zrozumienie 
istoty schorzenia gwarantuje sukces. 

PRZY DOLEGLIWOŚCIACH 
NIEZBĘDNY SPECJALISTA
– Bardzo szybkie tempo życia powoduje, że nie mamy 
czasu zadbać o własne zdrowie. Wybieramy drogę na 
skróty, kierując się do najbliższej apteki i kupując pre-
paraty na hemoroidy. Wielu moich pacjentów przycho-
dzi z wykupionymi czterema lub pięcioma lekami, które 
okazały się nieskuteczne – mówi dr Kluciński. 

Choroby okolicy odbytu mogą dawać podobne objawy. 
Wyczuwalny guzek okolicy odbytu może być niegroź-
nym zakrzepem żylaka zewnętrznego albo różnego 
rodzaju nowotworem. Krwawienie z odbytu występuje 
zarówno w hemoroidach jak i w guzach jelita grubego 
czy chorobach zapalnych jelit. Świąd okolicy odbytu to-
warzyszy hemoroidom, ale może być również objawem 
zakażenia owsikami oraz występować jako samodzielna 
jednostka chorobowa. Hemoroidy są najczęstszą cho-
robą odbytu, ale nie jedyną. Tylko specjalista jest w sta-
nie postawić diagnozę i wdrożyć właściwe leczenie. 

Przełamanie wstydu i udanie się na konsultację prokto-
logiczną pozwala na zaoszczędzenie czasu i uniknięcie 
nietrafionej terapii. Ponadto przynosi zdecydowanie 
lepsze efekty. Odkładanie wizyty prowadzi do rozwoju 
choroby, co może z kolei skutkować opóźnieniem roz-
poznania np. groźnego nowotworu. Nawet najlepsza 
strona internetowa, medium społecznościowe czy 
rada aptekarza nie zastąpi profesjonalnej konsulta-
cji proktologicznej.    

Więcej informacji na temat różnych chorób odbytu 
i sposobu ich leczenia można znaleźć na stronie 
www.drklucinski.pl 

WYPRAWA WILEŃSKA 
1919 ROKU

W sobotę, 16 listopada, o godz. 15.00 
zapraszamy na spotkanie organizowane w ramach 

ogólnopolskiej Akademii Niepodległości. 
Naszym gościem będzie dr. hab. PIOTR SZLANTA, 

który wygłosi wykład „Wyprawa wileńska 1919 roku”.

P rzeprowadzona w kwietniu 1919 roku 
„wyprawa wileńska” to jedna z pierw-
szych polskich operacji wojskowych 

podczas wojny polsko-bolszewickiej. Jej 
zasadniczym celem było zajęcie Wilna 
i Wileńszczyzny oraz przyłączenie tych te-
renów do odrodzonego państwa polskiego.

Z rozkazu Marszałka Józefa Piłsudskiego, 
16 kwietnia 1919 roku rozpoczęło się na-
tarcie kawaleryjskiej grupy uderzeniowej 
pułkownika Władysława Beliny-Prażmow-
skiego (9 szwadronów kawalerii i pluton 
artylerii konnej) oraz grupy piechoty gene-
rała Rydza-Śmigłego (3 bataliony piechoty). 
Równocześnie na Lidę uderzyły oddziały 
generała Zygmunta Lasockiego, na  Barano-
wicze i Nowogródek grupa generała Stefana 

Mokrzeckiego, a na Łuniniec generała An-
toniego Listowskiego. 
Rankiem 19 kwietnia polskie siły zbrojne 
wkroczyły do Wilna. Za sprawą pomocy 
i wsparcia jego mieszkańców  m.in. kole-
jarzy węzła wileńskiego udało się przejąć 
kontrolę nad większością miasta. Na cześć 
tego wydarzenia zorganizowano defiladę 
wojsk i uroczyste dziękczynienie w Ostrej 
Bramie. Tak wspominał ten moment na-
oczny świadek Tadeusz Święcicki: – Wielki 
szloch tego tłumu, klęczącego na ulicy. Spoj-
rzałem na Komen danta. Stał twarzą zwróco-
ny do obrazu, oparty na szabli, nasrożony 
i... spod nasrożonych brwi ciężka łza spły-
wała mu na wąsy. Śmigły za nim miał jakiś 
nerwowy tick na twarzy. Twarz drgała i też 
łzy ciekły mu po twarzy.

Dr hab. PIOTR SZLANTA – wykładowca w Instytucie Historycznym UW, stypendysta Uniwersytetu w Bielefeld 
(1997), University of Notre Dame (1999-2000), Freie Universität Berlin (2005) i Fundacji Humboldta 
(2009). Od 2006 r. członek redakcji miesięcznika „Mówią wieki”. Współautor podręczników szkolnych 
i ponad stu artykułów popularnonaukowych. Redaktor międzynarodowej encyklopedii pierwszej wojny 
światowej http://www.1914-1918-online.net. Autor książek: „Wilhelm II. Ostatni z Hohenzollernów” 
(Warszawa 2015), „Persja w polityce Niemiec w latach 1906-1914 na tle rywalizacji brytyjsko-rosyjskiej” 
(Warszawa 2005), „Tannenberg 1914” (Seria Historyczne Bitwy, Warszawa 2005).
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PŁACIMY NAJWIĘCEJ! GOTÓWKA DO RĘKI!SKUP  ZŁOTA

�   złoto, srebro, biżuterię 
�  monety, antyki 
oraz
�  telefony, laptopy 
�  sprzęt fotograficzny 
�  artykuły RTV

SKUPUJEMY:

�

�
LOMBARD

ul. Wojciechowskiego 33
PAWILON 16
tel. 601 23 16 14

ul. Plutonu Torpedy 3
tel. 22 662 69 09

CZYNNE
pn.-pt.: 1000–1800 

sobota: 900–1400

Przełom roku 
zakończeniem 
robót na kolei?
Kilka dni przed świętem 1 listopada doszło do potrącenia kobiety na tym-
czasowym przejściu przed pierwszym peronem przy przystanku PKP War-
szawa Ursus. Pytamy Polskie Linie Kolejowe S.A – zarządcę infrastruktury 
– kiedy wreszcie ta tymczasowa przeprawa przez tory, jak i inne na remon-
towanym wciąż odcinku, zostaną zlikwidowane oraz kiedy doczekamy się 
zakończenia wszelkich prac związanych z modernizacją linii 447?

– Okoliczności zdarzenia z 25 paź-
dziernika wyjaśni komisja – odpo-
wiada w skrócie na temat wypadku 
Karol Jakubowski z Zespołu praso-
wego PKP Polskie Linie Kolejowe 
S.A. 
Chodzi o potrącenie przez 
pociąg SKM kobiety ok. 
godz. 10:30, na wyso-
kości ul. Wiosny Lu-

dów, naprzeciw tymczasowego przej-
ścia przez tory, powstałego w związku 
z wciąż trwającą modernizacją linii 
kolejowej nr 447. Śledztwo w sprawie 
o czyn z art. 151 kk. prowadzi obecnie 

Prokuratura Rejonowa Warszawa 
Ochota. Z informacji od 

rzecznika prasowego 
Prokuratury Okręgo-

wej w Warszawie 

wynika, że według wstępnych ustaleń 
kobieta wtargnęła na tor jazdy pocią-
gu. Na miejscu zdarzenia pojawili się 
policjanci oraz patrol SOK. Kobieta 
doznała powierzchownych obrażeń 
ciała i została przewieziona do odpo-
wiedniej placówki medycznej. 
– Z relacji maszynisty wynika, że 
w momencie, kiedy pociąg dojeżdżał 
do stacji PKP Ursus, zwolnił do obo-
wiązującej w tym miejscu prędkości 
20 km/h. Zauważył kobietę stojącą 
przed przejściem znajdującym się 
przed peronem. Rozpoczął nadawa-
nie sygnałów dźwiękowych, po czym 
zwolnił do jeszcze mniejszej prędko-
ści. Po chwili usłyszał dźwięk uderze-
nia. Natychmiast zatrzymał pociąg 
– przekazał nam rzecznik PO. Relacje 
świadków są takie same. Według ocen 
tych świadków, do których dotarliśmy, 
potrącenie wyglądało „na próbę samo-
bójczą”.

Uruchomienie wind ciągle przekładane
Tymczasowe przejście łączące pe-
ron drugi z obszarem przy budynku 
dworca jeszcze nie zostało zlikwido-
wane, mimo że można już od pewne-
go czasu schodzić z drugiego peronu 
schodami do ul. Cierlickiej. Zapyta-

liśmy, dlaczego przejście przez tory 
wciąż istnieje. – Wszystkie przejścia 
w poziomie szyn zostaną zlikwidowa-
ne w momencie pozyskania wszyst-
kich wymaganych zgód administra-
cyjnych i po odbiorach technicznych 
wind – tłumaczy Karol Jakubowski. 
Co do wind (zainstalowanych przy 
ul. Cierlickiej oraz w przejściu pod-
ziemnym łączącym ul. Wiosny Lu-
dów z Traktorzystów) przypominamy 
Państwu, że w kwietniu br. zadaliśmy 
rzecznikowi PKP PLK pytanie o ich 
uruchomienie. Wówczas nam odpo-
wiedział: – Windy zostaną urucho-
mione po pozytywnych testach Urzę-
du Dozoru Technicznego. Planujemy, 
że nastąpi to do końca czerwca. Teraz 
otrzymaliśmy odpowiedź: – Planuje-
my, że do końca listopada urządzenia 
będą uruchomione. Zobaczymy.

Ostateczny termin zakończenia 
robót zmieniony
Widok na dawny budynek zakładowej 
Portierni (obecnie mieszczą się 2 filie 
Ośrodka Kultury „Arsus) wciąż jest 
zasłonięty przez ogrodzony plac ze 
sprzętem i zapleczem, który zajmuje 
wynajęty przez PKP PLK wykonawca. 
Zapytaliśmy, kiedy wreszcie zaplecze 

zniknie. Ma zostać zlikwidowane wraz 
z końcem budowy. – Na linii między 
Grodziskiem Mazowieckim a Warsza-
wą wykonywane są prace wykończe-
niowe i przy regulacji torów – wy-
jaśnia Karol Jakubowski. Dodaje, że 
najważniejsze prace przy modernizacji 
linii kolejowej zostały już zakończone. 
– Przypomnę, że od września zeszłego 
roku na linię kolejową wróciły pocią-
gi, a pasażerowie korzystają z odre-
montowanych peronów. Sukcesywnie 
udostępniane były kolejne elementy 
infrastruktury, między innymi przej-
ścia podziemne pod przystankami, 
czy tunel w Pruszkowie. Teraz prace 
skupiają się na odbiorach zamonto-
wanych wind oraz instalacji systemu 
dynamicznej informacji pasażerskiej 
i kamer monitoringu. Poprawiony 
zostanie jeszcze stan przejść, które 
zostały zdemolowane przez wanda-
li. Ze względu na liczne kolizje oraz 
dodatkowy zakres prac do wykonania 
ostateczny termin został zmienio-
ny. Zakończenie robót planujemy na 
przełomie roku, a samego projektu 
w I kwartale przyszłego roku.

Agnieszka Gorzkowska

Zdj. Jacek Sulewski

Chodzi o potrącenie przez 
pociąg SKM kobiety ok. 
godz. 10:30, na wyso-
kości ul. Wiosny Lu-

Prokuratura Rejonowa Warszawa 
Ochota. Z informacji od 

rzecznika prasowego 
Prokuratury Okręgo-

wej w Warszawie 

Stacja Warszawa Ursus – stan na 25 października 2019 r.
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Słyszysz gorzej niż kiedyś? Jest na to rada!
Szacuje się, że co druga osoba po 65. roku życia może mieć problemy ze słuchem. To poważ-
ny problem społeczny, gdyż kłopoty ze słuchem prowadzą do zaburzeń komunikacyjnych, 
utrudniają funkcjonowanie społeczne, prowadzą do wyobcowania i depresji, a także dys-
funkcji poznawczych, w tym problemów z pamięcią.

O soby dotknięte niedosłuchem czę-
sto ukrywają swoje dolegliwości 
przed otoczeniem – posiłkują się 

czytaniem z ruchu ust lub unikają 
sytuacji, w których mogą czegoś nie 
zrozumieć (rozmów telefonicznych, 
gwarnych spotkań towarzyskich czy 
samodzielnego załatwiania spraw 
w urzędach). Jednak mimo zachowy-
wania pozorów normalności, prob-
lemy z komunikowaniem się i przy-
swajaniem informacji przekładają się 
bezpośrednio na utrzymanie sprawno-
ści i niezależności.

Czym charakteryzuje się 
niedosłuch?
Najczęściej niedosłuch związany 
jest z wiekiem. Może pojawić się już 
w czwartej dekadzie życia i pogłębiać 
się stopniowo, osiągając różny poziom 
w kolejnych okresach życia. Szacuje 
się, że dotyczy ok. 50% osób po 65. 
roku życia, statystycznie częściej męż-
czyzn niż u kobiet. Jest to niedosłuch 
spowodowany naturalnym procesem 
starzenia się organizmu, w tym komó-

rek w ślimaku (części ucha wewnętrz-
nego), które nie mają zdolności samo-
regeneracji. 
Zazwyczaj w pierwszej kolejności 
pojawiają się problemy ze słyszeniem 
w zakresie wysokich częstotliwości. 
W efekcie, osoby z niedosłuchem ma-
ją trudności ze zrozumieniem mowy, 
zwłaszcza w trudnych warunkach 
akustycznych, np. na ulicy czy w głoś-
nych, gwarnych miejscach. Często re-
lacjonują, że słyszą, a nie rozumieją 
słów. W ich odczuciu słowa wypowie-
dziane przez rozmówców zlewają się, 
wszyscy dookoła mówią zbyt cicho 
lub „mamroczą pod nosem”. W kon-
sekwencji osoby z symptomami nie-
dosłuchu najczęściej próbują poprawić 
jakość swojego słyszenia ustawiając 
głośno odbiorniki TV, czy radiowe, 
a w rozmowie proszą o powtórzenie 
tego, co zostało powiedziane lub o co 
zostali zapytani. 
Ciągły stres wywołany obawą, że cze-
goś nie dosłyszą prowadzi do wycofa-
nia się z życia rodzinnego, rezygnacji 
z kontaktów z otoczeniem i realizacji 
siebie, a w ostateczności do izolacji 

i depresji. Dodatkowo u osób, u któ-
rych niedosłuchowi towarzyszą szumy 
uszne, występuje stałe napięcie i zmę-
czenie spowodowane ciągłą koncen-
tracją. 

Jak pomóc osobom, u których 
podejrzewamy niedosłuch?
Choć na starzenie się organizmu nie 
ma lekarstwa w postaci tabletki, to 
osobom z niedosłuchem można sku-
tecznie pomagać w powrocie do świa-
ta dźwięków. Najważniejsze jest jak 
najszybsze dostrzeżenie problemu, 
dlatego u osób po 50. roku życia 
zaleca się badania kontrolne słu-
chu przynajmniej co 2–3 lata. Jeżeli 
okaże się, że występują ubytki słuchu, 
należy przeprowadzić dokładne bada-
nia diagnostyczne służące określeniu 
rodzaju i zaawansowaniu poziomu 
niedosłuchu, a także określić indy-
widualne potrzeby w odniesieniu do 
codziennego funkcjonowania i ocze-
kiwania co do poprawy słyszenia 
oraz rozumienia. Często zapominamy 
o najważniejszym, że przeciwdziała-

nie niedosłuchowi, nie polega jedy-
nie na poprawie słyszenia, ale przede 
wszystkim poprawie komfortu życia. 
I tu najpopularniejszym i najskutecz-
niejszym rozwiązaniem tego proble-
mu mogą być aparaty słuchowe.

Jak wybrać aparat słuchowy?
Przy wyborze konkretnego modelu 
aparatu słuchowego należy wziąć pod 
uwagę wiele czynników. Najnowsza 
technologia gwarantuje doskonałe, 
prawie naturalne słyszenie. Współ-
czesne aparaty słuchowe wyposażone 
są w mikroprocesory o bardzo du-
żej mocy przetwarzania, a wielkości 
małego paznokcia. Dlatego też sku-
tecznie można je ukryć w uchu lub 
za małżowiną uszną. Są praktycznie 
niewidoczne. Jednak to nie estetyka, 
a wygoda, jakość dźwięku i komfort 
użytkowania są najważniejsze. Jeśli 
mamy ograniczoną sprawność ma-
nualną, małe aparaty wewnątrzuszne 

mogą okazać się niepraktyczne. Naj-
ważniejsze, aby samodzielnie obsługi-
wać aparaty, bo trudności w obsłudze 
związane z zakładaniem czy wymianą 
baterii mogą zniechęcić użytkownika. 
Tego czynnika nie można pominąć 
zwłaszcza w kontekście osób w pode-
szłym wieku. 
Dobór odpowiednich aparatów to 
niełatwe zadanie, dlatego warto sko-
rzystać z konsultacji doświadczonego 
protetyka słuchu. Na podstawie analizy 
wyników badań, przeprowadzonego 
wywiadu dotyczącego między innymi 
problemów ze słuchem i stylu życia, 
zaproponuje odpowiednie rozwiąza-
nie. Najczęściej 2 aparaty słuchowe, 
bo warto pomyśleć o wsparciu dla oby-
dwojga uszu, jeśli niedosłuch zostanie 
zdiagnozowany obustronnie. Warto 
dodać, że aparaty można wypożyczyć 
i przetestować. To doskonała okazja do 
sprawdzenia urządzenia w codziennych 
sytuacjach. Złota zasada to nie zwlekać 
i udać się do specjalisty jak najszybciej. 
Im szybciej zaczniemy przeciwdzia-
łać niedosłuchowi, tym większe szan-
se na spowolnienie procesu pogłębia-
nia niedosłuchu i poprawę komfortu 
codziennego funkcjonowania.            �

AGNIESZKA KOŁACZEK 
– protetyk słuchu, specjalista z wieloletnim 
doświadczeniem w pomocy ludziom z problemami 

związanymi ze słuchem
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Ożarów Mazowiecki – Liderem zmian 2019
W październiku, podczas jubileuszowej gali fi nałowej „10. edycji Forum Roz-
woju Mazowsza”, przyznano nagrody i wyróżnienia w konkursie dla benefi -
cjentów środków unĳ nych. Doceniono w szczególności te samorządy, które 
w latach 2014–2018 pozyskały najwięcej środków na swoje projekty.

K onkurs zorganizowała Mazowie-
cka Jednostka Wdrażania Progra-
mów Unijnych pod Honorowym 

Patronatem Marszałka Województwa 
Mazowieckiego.
Celem konkursu było docenienie be-
neficjentów Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Mazo-
wieckiego 2014–2020 realizujących 
wyróżniające się projekty. Konkurs 
składał się z dwóch części. Laureatów 

wyłoniono na podstawie danych staty-
stycznych, obrad Kapituły Konkurso-
wej i głosowania internautów.
Nagrody, w postaci statuetek oraz wy-
różnień, zostały przyznane w czterech 
kategoriach: Samorząd, Firma, Na-
groda Internautów, Nagroda specjalna 
(z okazji 15-lecia Polski w Unii Euro-
pejskiej).

Elżbieta Jastrzębska-Jóźwiak
Zastępca Burmistrza

„Ale jaja!”
Koła Gospodyń 
Wiejskich
i Biblioteka 
wydały książkę

Na początku każdego pomysłu jest 
obraz, który wszystkie stare rzeczy łą-
czy w jedną nową. I tak powstała na-
sza książka: „7-latki gotują. Ale Jaja!”. 

W iedzieliśmy, że w naszej gminie 
działają Koła Gospodyń Wiejskich 
oraz dwa duże podmioty rynku 

książki („Olesiejuk” i „Platon”), a sam 
pomysł przyszedł nam do głowy dzię-
ki ilustratorce Emilce Zielińskiej. I tak  
Kołu Gospodyń Wiejskich w Święci-
cach podrzuciliśmy „jajo” – temat do 
pisania. Wkrótce przyłączyły się do 
nich panie z Koła w Piotrówku Małym 
i ruszyliśmy z pracą. W składzie i druku 
pomogło nam Wydawnictwo Olesiejuk, 

przepisy testowała córka naszej biblio-
tecznej koleżanki Aleksandra Marsula, 
a w sprawie dystrybucji porozumieli-
śmy się z firmą Platon sp. z o.o. z Ma-
cierzysza. Wszystkim dziękujemy, bo to 
prawdziwa koalicja na rzecz samodziel-
ności dzieci, na początek w kuchni. 
Książka przygotowana jest dla pięcio-
-siedmiolatków, zawiera najprostsze 
przepisy na jajko w kuchni i ma być 
dla dzieci wstępem do samodzielnego 
używania rąk i głowy w domu. Przecież 
kuchnia to największe laboratorium. 

Dlaczego jajko? 
A właśnie – to kolejna z tych starych 
rzeczy, które układają się w nową. Do 
tej pory, jeśli wyjrzeć z najwyższych 

okien naszych domów, widać pola. 
Przez całe setki lat byliśmy tu rolnikami. 
To duża część dziedzictwa gminy i za-
mierzamy je przypominać. Co więcej, 
chcemy z pomysłu „7-latki gotują…” 
zrobić – o ile uda nam się sprzedać tę 
książeczkę – całą serię. Fajnie byłoby 
dać dzieciom książeczki z przepisami 
na jabłko, ogórka, kartofla, a nawet 
banana. Koła gospodyń wiejskich po-
woli myślą, które przepisy opracować 
w pierwszej kolejności. 

Zapraszamy do biblioteki po książki. 

Wojciech Albiński, 
Biblioteka Publiczna 

w Ożarowie Mazowieckim 

Gmina Ożarów Mazowiecki 
zdobyła wyróżnienie

w kategorii: 
Lider Zmian. Samorząd

podkategoria: 
Lider województwa 

mazowieckiego
pod względem 

dofinansowania z UE 
w przeliczeniu na mieszkańca 

– gminy miejsko-wiejskie 
od 15 tys. mieszkańców.
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Przeglądy Recytatorskie Jednego Poety w DK Kolorowa
od 17 lat popularyzują polską poezję na całym Mazowszu
Już od siedemnastu lat szczególne miejsce w różnorodnej ofercie 
wydarzeń kulturalnych oferowanych przez DK Kolorowa zajmują 
 Przeglądy Recytatorskie Jednego Poety. Jest to konkurs o wyjąt-
kowym znaczeniu, w jego ramach bowiem z twórczością poetycką 
– nierzadko trudną i wymagającą – ambitnie mierzą się przedsta-
wiciele współczesnych młodych pokoleń z całego Mazowsza. Prze-
gląd cieszy się stałym zainteresowaniem nawet wśród uczniów szkół 
z odległych krańców województwa. 

F ormuła Przeglądu zakłada uczestni-
ctwo dzieci, młodzieży i dorosłych, 
jednakże szczegółowe warunki kon-

kursu zmieniały się w zależności od 
stopnia trudności danej edycji. 
Przedmiotem konkursu jest poezja pol-
ska z okresu szeroko rozumianej współ-
czesności, a więc powstała w ciągu 
ostatnich kilkudziesięciu lat. Co roku 
imprezie tej patronuje inny wybitny au-
tor – kolejne odsłony Przeglądu poświę-
cone były dorobkowi zarówno zmarłych, 
jak i żyjących poetów. Ci drudzy często 
zaszczycali swoją obecnością prestiżo-
we Wieczory Laureatów – w sali wi-
dowiskowej DK Kolorowej pojawili się 
m.in. Ernest Bryll i Ewa Lipska. Z kolei 
w 2009 r. edycję przeglądu uatrakcyjniła 
ciekawa interpretacja poezji Edwarda 
Stachury w wykonaniu aktorki Anny 
Chodakowskiej.

Historia konkursu
Pomysłodawcą Przeglądu, a następnie 
jego organizatorem, był pracownik DK 
Kolorowa, Janusz Łukaszewicz, któ-
rego w 2003 r. zainspirowały obchody 
50-lecia śmierci Konstantego Ildefonsa 
Gałczyńskiego, a dokładnie zasłyszana 
w radiu rozmowa z córką tego wybitne-
go poety, Kirą Gałczyńską. W zamyśle 
miał to być przegląd recytatorski dla 
uczniów, którzy chcieli zmierzyć się 

z polską, powojenną poezją, a także 
pogłębić znajomość twórczości danego 
poety, o którym w szkolnym programie 
nauczania zaledwie się wspominało. 
Pan Janusz bezzwłocznie wdrożył kon-
cepcję konkursu w życie, dzięki czemu 
pierwsza edycja Przeglądu odbyła się 
jeszcze w tym samym, 2003, roku. Kon-
kurs nazwano wówczas Zaczarowana 
dorożka za tytułem wiersza Konstante-
go Ildefonsa Gałczyńskiego i wstępnie 
nie planowano nawet formuły cyklicz-
nej. Jednakże zainteresowanie Przeglą-
dem przerosło wszelkie oczekiwania, 
przyciągnął on znaczną liczbę uczest-
ników – około dwustu – a sala konkur-
sowa pękała w szwach. Organizatorzy 
byli zaskoczeni tym zdumiewiającym 
sukcesem i formułę Przeglądu już bez 
większych wątpliwości wpisano w stały 
repertuar corocznych wydarzeń kultu-
ralnych w Kolorowej.
W jury tego pierwszego konkursu zasia-
dały osoby, które doskonale wywiązały 
się ze swojej funkcji. Przewodniczącą 
była Aleksandra Magierecka, a towa-
rzyszyły jej Teresa Miros-Sęp, Janina 
Romanowska oraz Elżbieta Zdanow-
ska-Cozac, kierownik Domu Kultury 
Kolorowa. Skład ten zmieniał się w na-
stępnych latach, a obecnie jury składa 
się z dwóch osób: Justyny Ścibor, ani-
matorki z Ośrodka Kultury Arsus oraz 

prof. Antoniego Baniukiewicza. Pierw-
szy Wieczór Laureatów oraz kilka ko-
lejnych prowadził zaś znany dziennikarz 
i konferansjer – zmarły w 2007 r. śp. Jan 
Galuba. Za całość przedsięwzięcia od-
powiedzialny był wspomniany Janusz 
Łukaszewicz, organizator kolejnych 
konkursów w cyklu. 
Imprezę od samego początku objął Ho-
norowym Patronatem Burmistrz Dziel-
nicy Ursus, dzięki czemu zyskała ona 
też odpowiedni zasłużony prestiż.

Struktura i cele Przeglądu 
Przegląd składa się z kilku etapów. Dla 
chętnych, którzy zgłosili swój udział 
w konkursie prowadzone są warsztaty. 
Następnie odbywa się I etap elimina-
cji, w trakcie jego trwania uczestnicy 
prezentują po dwa, dowolnie wybrane 
wiersze danego autora. Jury ma za zada-
nie wytypowanie najlepiej recytujących 
osób, które przechodzą do II etapu. Po 
nim zaś wybierani są laureaci I, II i III 
nagrody, a także osoby wyróżnione. 
W przypadku większej niż jedna licz-
by kategorii wiekowych, jury może 
przyznać także nagrody specjalne. 
Zwieńczeniem przeglądu jest uroczysty 
Wieczór Laureatów, podczas którego 
nagrodzeni młodzi adepci sztuki re-
cytacji występują przed publicznością 
i otrzymują nagrody.
Przeglądy recytatorskie pozwala-
ją uczestnikom poznać bliżej kontekst 
historyczno-kulturowy, w którym two-
rzył dany poeta. Wyostrzają wrażliwość 
młodych ludzi na poezję, ułatwiają też 
osobisty kontakt z wybitnymi dziełami 
literackimi i pozwalają wyrabiać sobie 
o nich własne, indywidualnie wypra-
cowane zdanie. Uczą więc samodziel-
ności oceniania, pozwalają pogłębić 
znajomość polskiej tradycji literackiej 
i kulturalnej ostatnich dekad. Mają 
także niewątpliwie wymiar praktyczny 
– oswajają uczestników z wystąpienia-
mi publicznymi.

Zajęcia ze sztuki recytatorskiej
Oprócz standardowych faz eliminacji od 
kilku lat konkursom towarzyszą też pro-
fesjonalne warsztaty recytatorskie po-
przedzające I etap eliminacji oraz kon-

sultacje dla uczestników, którzy 
zakwalifikowali się do II etapu. 

Od kilku lat warsztaty prowadzi 
członek jury, profesor Antoni 
Baniukiewicz – reżyser teatralny, 
tłumacz i pedagog. Uczestnicy warszta-
tów poznają tajniki sztuki recytatorskiej 
– zyskują umiejętności dobrej artyku-
lacji oraz analizy tekstu pod względem 
literackim i kulturowym. Jest to istotny 
aspekt, który odróżnia konkurs realizo-
wany w DK Kolorowa od podobnych 
imprez. Uczestnicy warsztatów uczą się 
spoglądać na recytację jak na swoistą 
sztukę teatru jednego aktora – w for-
mule Przeglądu nie wystarcza bowiem 
tylko filologiczna, szkolna interpretacja 
tekstu, ograniczająca się przeważnie do 
odczytania i przedstawienia tego, co 
autor miał na myśli. Podczas zajęć war-
sztatowych i konsultacji z jurorami mło-
dzi adepci sztuki słowa zaznajamiają się 
z podstawowymi zasadami teatralnej 
analizy tekstu poetyckiego i zachowań 
scenicznych. Otwierają się także na 
najbardziej tajemniczą, niedefiniowalną 
warstwę poezji, w której nie liczy się już 
wszelka dosłowność znaczeń, a jedy-
nie magia wyłaniająca się ze skojarzeń 
słów i obrazów. Nierzadko nauczyciele-
-pasjonaci, zazwyczaj poloniści szkolni, 
biorą udział w kolejnych edycjach zajęć 
warsztatowych wraz ze swoimi pod-
opiecznymi, czego efektem jest coraz 
lepsze przygotowanie kolejnych roczni-
ków uczniów z danej szkoły. 
Niewątpliwie warsztaty recytatorskie 
zostały docenione przez uczestników 
Przeglądu, co także wpłynęło na popu-
laryzację tej wyjątkowej imprezy kultu-
ralnej.

XVII Mazowiecki Przegląd Recytatorski 
Jednego Poety
W 2019 r. Przeglądy Recytatorskie Jed-
nego Poety poświęcone zostały dorob-

kowi poetyckiemu Adama Zagajewskie-
go – twórcy wybitnego, o ugruntowanej 
międzynarodowej sławie.

Zagajewski – poeta i poezja 
Adam Zagajewski urodził się 21 czerw-
ca 1945 r. we Lwowie. Jest poetą, pro-
zaikiem, eseistą, tłumaczem i krytykiem 
literackim. Dzieciństwo spędził w Gli-
wicach, następnie zamieszkał w Krako-
wie, gdzie ukończył psychologię i filo-
zofię na Uniwersytecie Jagiellońskim. 
W 1975 r. był jednym z sygnatariuszy 
krytycznego względem władz PRL-u 
„Memoriału 59”, od tego czasu jego 
twórczość została objęta zakazem dru-
ku. W 1982 r. wyemigrował do Fran-
cji, gdzie mieszkał i tworzył w Paryżu. 
Nawiązał współpracę m.in. z „Kulturą”, 
współtworzył i został redaktorem „Ze-

Na koncerty laureatów przeglądów poezji Ernesta Brylla � i Ewy Lip-
skiej � udało się zaprosić samych autorów, a w wieczorze poświę-
conym Władysławowi Broniewskiemu wzięła udział przybrana córka 
mistrza, Maria Broniewska-Pijanowska �, która wiele opowiadała 
o przybranym ojcu.  Honorowi goście osobiście wręczali dyplomy i na-
grody laureatom, co dla wielu uczestników było wielkim przeżyciem.

1

2
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szytów Literackich” ukazujących się 
początkowo nad Sekwaną. 
Twórczość Zagajewskiego zaczęła być 
publikowana w Polsce od 1989 r., poe-
ta zaś powrócił do kraju wraz z żoną, 
Mają Wodecką, w 2002 r. i zamieszkał 
w Krakowie. 
Adam Zagajewski otrzymał wiele pre-
stiżowych nagród, w tym m.in.: Funda-
cji im. Kościelskich, Międzynarodową 
Nagrodę Neustadt w dziedzinie litera-
tury i Nagrodę Księżnej Asturii za cało-
kształt twórczości. 
W tym roku nominowany był do Litera-
ckiej Nagrody Nobla. 
Jest członkiem Polskiego PEN Clubu 
i Polskiej Akademii Umiejętności. Pro-

wadzi zajęcia w ramach Creative Wri-
ting Program na University of Houston 
w USA, w różnym zakresie współpracu-
je także z innymi zagranicznymi uczel-
niami. 
W początkowym okresie twórczość 
Adama Zagajewskiego wiązano z po-
koleniem Nowej Fali – swoisty mani-
fest ideowo-literacki tej generacji Świat 
nie przedstawiony napisał on w 1974 r. 
wspólnie z Julianem Kornhauserem.
W twórczości z lat 70. Zagajewski ana-
lizuje stan polskiego społeczeństwa, 
jego wspólnotowość – wspaniałą, ale 
zarazem przerażającą, jak w zbiorach 
wierszy Komunikat czy Sklepy mięs-
ne. Jak pisze Mercedes Monmany 

w pomnikowej pracy i cień i światło… 
O twórczości  Adama Zagajewskiego*): 
„To jeden z najlepszych pisarzy, jakimi 
może się poszczycić Europa – wresz-
cie pozbawiona przymiotników: ani 
wschodnia, ani zachodnia” [s. 159].
W późniejszych utworach Zagajewskie-
go, powstałych w latach 80., następuje 
zwrot ku problematyce metafizycz-
nej, kulturowej, ale osadzonej w zwy-
czajności, w przeciwieństwach znaczeń. 
Laureat Nagrody Nobla w dziedzinie 
literatury, Derek Walcott, ujmuje to na-
stępująco: „Zagajewski jest świeckim 

mistykiem. Pod jego piórem 
wiersz koncentrycznie zwija 

się do samej istoty, do rdzenia” 
[s. 15]. Ten duch widoczny jest w zbio-
rach wierszy: Oda do wielości, Jechać 
do Lwowa, Ziemia ognista,  powieś-
ciach Cienka kreska oraz eseistyce So-
lidarność i samotność czy Dwa miasta.
Tom poezji Jechać do Lwowa to jedno 
z najważniejszych dzieł Zagajewskie-
go. Motyw utraconego, mitycznego 
Lwowa jest dla niego żywą inspiracją 
wielu utworów. Opowieści rodziców 
o mieście utraconym na zawsze od-
cisnęły swe piętno i stały się niemalże 
znakiem rozpoznawczym poezji Zaga-
jewskiego. Sam poeta zapisał w dedy-
kowanym rodzicom tytułowym wier-
szu Jechać do Lwowa: „[…] i było za 
dużo Lwowa, nie mieścił się w naczy-
niu, rozsadzał szklanki, wylewał się ze 
stawów, jezior, dymił ze wszystkich ko-
minów, zamieniał się w ogień i w burzę 
[…]”.

Uczestnicy biorący udział w tegorocz-
nym Przeglądzie już teraz określają go 
jako „trudny”. Jednakże poezja Adama 
Zagajewskiego przy bliższym poznaniu 
okazuje się bardziej przystępna niż się 
na początku wydaje. Zapada w pamięć, 
pobudza wyobraźnię i zmysły, a przy 
tym wymaga samodzielnego myślenia 
i uruchomienia wyobraźni. Właśnie 
z tego powodu konfrontacja z nią młode-
go pokolenia czytelników i recytatorów 
zapowiada się szczególnie interesująco. 

Nie może więc Państwa zabraknąć na 
tegorocznym Wieczorze Laureatów 
29 listopada o godz. 18.00 w Domu 
Kultury Kolorowa. Będzie to niepo-
wtarzalna okazja, by wczuć się w ton 
łagodnej melancholii i refleksji w poezji 
Adama Zagajewskiego, a także osobi-
ście poznać samego Poetę – osobowość 
wyjątkową.

Anna Zgutka
Zdj. Ireneusz Barski, Jacek Sulewski

Jak skutecznie uniknąć operacji
OSTEOPATIA
Mgr JAKUB GÓRNICKI 
leczy nagłe, ale też 
i przewlekłe zespoły 
bólowe oraz trudne 
przypadki kliniczne 
bezskutecznie leczone 
metodami szpitalnymi, 
sanatoryjnymi 
lub lekami.

Jest wykładowcą 
w jednej z warszawskich 
uczelni na wydziale 
Fizjoterapii oraz Medycyny 
Osteopatycznej.

Uzyskał dyplom osteopaty 
w Anglii.

Zbiegi u mgr Górnickiego w ogrom-
nej liczbie przypadków zapobiegają 
operacjom przepuklin kręgosłupa 
oraz stawów kolan, bioder, ramion, 
barku.

Techniki zabiegów usprawniają 
połączenia i zależność od kręgosupa; 
układu krwionośnego oraz nerwo-
wego, likwidując różne bóle.

Wskazaniami do zabiegów u os-
teopaty są m.in.: zaburzenia czucia, 
drętwienie rąk, drętwienie i bóle 
nóg, stany pourazowe, naciągnięcia, 
„kolano skoczka”, „łokieć tenisisty”, 
rwa kulszowa, rwa barkowa, bóle 
kręgosłupa w  każdym odcinku, 

różnego rodzaju zwichnięcia oraz 
wiele innych.

OSTEOPATIA to doskonała i uznana 
metoda leczenia w systemie medy-
cznym. Efekty są rewelacyjne.

Należy mieć badania: RTG lub MR 
(rezonans magnetyczny), ew. bada-
nia dotyczące innych chorób.

WAŻNE!
Usuwane są również zaburzenia 
funkcjonalne: układu gastryczne-
go, urologicznego, oddechowego, 
zaburzenia koordynacji i psycho-
motoryki u dzieci, zespoły bólowe 
u kobiet w ciąży – bez leków.

Diagnostyka i korekta wad po sta-
wy u dzieci i młodzieży.

Mgr Górnicki zaprasza na bezpłatną 
konsultację, by ustalić możliwość 
leczenia oraz ewentualne przeciw-
wskazania.

Ośrodek Naturmed proponuje do-
godne terminy i godziny zabiegów 
dla pracujących.

Ośrodek Medycyny Manualnej i Osteopatii

NATURMED
Warszawa-Ursus, osiedle Gołąbki

ul. Koronacyjna 15

ZAPISY
od poniedziałku do piątku

od 9.00 do 17.00

 tel.:  22 662 49 07
604 092 007

CENNA INFORMACJA

*)    i cień i światło… O twórczości Adama Zagajewskiego, red. Anna Czabanowska-Wróbel, Wydawnictwo a5, Kraków 2015 – w nawiasach podano 
numery stron, na których znajdują się cytowane z tej publikacji fragmenty.

Dotychczasowe Przeglądy 
Recytatorskie Jednego 
Poety w DK „Kolorowa” 
poświęcone były 
następującym twórcom:

2003  –   Konstanty Ildefons 
Gałczyński

2004  –  Jeremi Przybora
2005  –  ks. Jan Twardowski
2006  –  Julian Tuwim
2007  –  Kamil Baczyński
2008  –  Wisława Szymborska
2009  –  Edward Stachura
20 10  –  Tadeusz Różewicz
2011  –  Czesław Miłosz
2012  –  Zbigniew Herbert
2013  –  Ernest Bryll
2014  –  Józef Czechowicz
2015  –  Władysław Broniewski
2016  –  Rafał Wojaczek
2017  –  Ewa Lipska
2018  –  Stanisław Grochowiak
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SZKOŁA W CZASACH REFORMY

KUMULACJA TRZECH ROCZNIKÓW
W roku szkolnym 2019/2020 w pierw-
szych klasach szkół ponadpodstawo-
wych spotkali się absolwenci  3-letnich 
gimnazjów i 8-letnich szkół podsta-
wowych. Absolwenci gimnazjów to 
uczniowie urodzeni w roku 2003. Ab-
solwenci szkół podstawowych to dzie-
ci z roczników 2004 i 2005. Dlacze-
go z dwóch roczników? Rok szkolny 
2011/2012 miał być ostatnim rokiem, 
w którym obowiązkową edukacją 
szkolną objęte były dzieci, które w roku 
2011 kończyły 7 lat, a rodzice 6-latków 
mogli zdecydować dobrowolnie – czy 
ich pociechy są gotowe na  rozpoczęcie  
obowiązku szkolnego rok wcześniej. 
Od roku szkolnego 2012/2013 6-latki 
miały obowiązkowo pójść do szkoły. 
Dlatego też część rodziców dzieci uro-
dzonych w roku 2005 zdecydowało się 
na posłanie swoich pociech do szkoły 
rok wcześniej, aby uniknąć, mającej  
nastąpić w następnym roku szkolnym, 
kumulacji dwóch roczników, a co za 

tym idzie przeludnionych klas. Klasy 
były mieszane rocznikowo, a niektóre 
szkoły otwierały oddziały  tylko 6-lat-
ków (np. SP nr 14 w Ursusie, gdzie na 
7 oddziałów (po  ok. 25 uczniów), 2 
były przeznaczone dla 6-latków, a ich 
liczebność nie przekraczała 20 ucz-
niów. Obowiązek szkolny dla 6-latków 
był jednak przesuwany w czasie, a dzie-
ci które w roku szkolnym 2011/12 po-
szły do szkoły jako 6-latki i tak trafiły 
na kumulację roczników, gdyż w bieżą-
cym – 2019 roku ukończyli ósme klasy 
szkół podstawowych i, pierwszy raz po 
ostatniej reformie edukacji,  spotkali się 
z tegorocznymi absolwentami gimna-
zjów, którzy do „podstawówki” poszli 
w roku szkolnym 2010/2011. Stąd na 
tym samym poziomie uczą się ucznio-
wie z roczników 2003, 2004 i 2005.

STARA I NOWA PODSTAWA 
PROGRAMOWA
Podstawa programowa kształcenia 
ogólnego – to rozporządzenie ministra 

edukacji, w którym jest opisane, co 
uczeń powinien umieć z danego przed-
miotu po danym etapie edukacyjnym. 
Programy nauczania i podręczniki 
muszą być z nią zgodne, a  nauczyciel 
ma obowiązek realizacji treści zawar-
tych w podstawie. W roku szkolnym 
2019/2020, zgodnie z założeniami re-
formy,  absolwenci po gimnazjum uczą 
się zgodnie z tzw. starą podstawą pro-
gramową – dla nich nauka w liceach 
ogólnokształcących nadal będzie trzy-
letnia, a nauka w technikach – cztero-
letnia. Absolwenci ośmioletniej szkoły 
podstawowej są kształceni zgodnie 
z nową podstawą programową – dla 
nich nauka w liceach  będzie cztero-
letnia, a w technikach – pięcioletnia. 
Nowa podstawa programowa jest po-
wiązana z  podstawą programową, któ-
ra  została  wprowadzana w szkołach 
podstawowych od września 2017 r. 
Ogłosiła ją w styczniu 2018 r.  ówczes-
na minister edukacji – Anna Zalewska.

REKRUTACJA
W bieżącym roku, w Warszawie, 
do szkół średnich (liceów ogólno-
kształcących, techników i szkół 
branżowych) dokumenty złożyło 
ponad 47 tys. uczniów, w tym ponad 
17 tys. spoza Warszawy. Ostatecznie 
wymagane dokumenty do szkół zło-
żyło 45 288 absolwentów, z czego 
33 865 kandydatów aplikowało do 
liceów. W ubiegłych latach kandy-
datów do szkół średnich w Warsza-
wie było około 19 tys. Dla podwój-
nego rocznika przygotowano 43 tys. 
miejsc w szkołach, ostatecznie  licz-
bę tę zwiększono do 45 263 miejsc. 
W Warszawie kandydaci mogli skła-
dać podania do dowolnej liczby szkół 
– nie było w tym roku ograniczeń. 
W składanych dokumentach musieli 
tylko wskazać szkołę pierwszego wy-
boru i wskazać kolejne wybory. Jeśli 

kandydat nie został przyjęty do szkoły 
pierwszego  wyboru, wtedy brano pod 
uwagę kolejną szkołę z wymienionych 
we wniosku o przyjęcie. Pierwszy etap 
rekrutacji zakończył się w lipcu – wte-
dy opublikowano listy przyjętych. Ci 
kandydaci, którzy nie dostali się do 
żadnej ze szkół, mieli prawo przystąpić 
do drugiego etapu – rekrutacji uzupeł-
niającej (wyniki poznali w sierpniu).

PODRĘCZNIKI
Do realizacji obowiązku szkolnego 
uczniom niezbędne są podręczniki, 
do niektórych przedmiotów także ćwi-
czenia. W klasie pierwszej absolwenci 
gimnazjów mogą, tak jak dotychczas, 
korzystać z podręczników używanych 
przez wcześniejsze roczniki (rynek 
wtórny), zakupić muszą tylko nieuży-
wane ćwiczenia. Uczniowie po ośmio-
letniej szkole podstawowej, w szko-
łach średnich korzystają z nowych 
podręczników, napisanych zgodnie 
z nową podstawą programową.  W tym 
roku ceny podręczników dla uczniów 
rozpoczynających nowe czteroletnie 
liceum są wyższe nawet o 20%. Dla 
poprzednich roczników utrzymały się 
na tym samym poziomie. Dlaczego? – 
Nowa podstawa programowa wymusza 
przygotowanie nowych podręczników 
dla pierwszoklasistów. To oznacza 
koszty dla wydawnictw i przekłada 
się na cenę.  Dofinansowanie do zaku-
pu wyprawki szkolnej (300+)  w tym 
przypadku nie wystarcza. Koszt pod-
ręczników do pierwszej klasy liceum 
dla absolwenta szkoły podstawowej 
wyniósł ponad 600 zł...

PROTESTY NAUCZYCIELI
Kumulacja roczników sprawia, że wa-
runki nauki i pracy są trudniejsze -dla 
uczniów i dla nauczycieli. Znacznie 
większa ilość uczniów w szkole, li-
czebność klas (max. 35 uczniów), ko-
nieczność zatrudniania większej liczby 
nauczycieli, różne podstawy programo-
we, pośpiech i chaos we wprowadzaniu 
zmian.… Reforma oświaty od począt-
ku była krytykowana przez środowiska 
nauczycielskie. Jednym z zarzutów 
było jej niewłaściwe przygotowanie. 
Potwierdzał to opublikowany w maju 
bieżącego roku raport Najwyższej 
Izby Kontroli, z którego wynikało, 
że wprowadzanym zmianom  brako-
wało  rzetelnych analiz finansowych 
i organizacyjnych skutków reformy… 
Ministerstwo Edukacji przekonywało, 
że wszystko przebiega zgodnie z pla-
nem, a jeśli są problemy z niedosta-
teczną ilością miejsc w szkołach  – jest 
to wina samorządów… Środowisko 
nauczycielskie wyrażało wielokrotnie 
dezaprobatę w stosunku do działań 
minister edukacji – Anny Zalewskiej, 
która reformę zaczęła, z którą przedsta-
wiciele nauczycieli nie mogli dojść do 
porozumienia, która tej reformy nie do-
kończy (została wybrana do europar-
lamentu). Protesty i przedwakacyjne 
strajki nauczycieli były zbywane  i mar-

ginalizowane przez rządzących. Jeśli 
o nich mówiono, to tylko w kontekście 
zagrożonych egzaminów ósmoklasi-
stów, gimnazjalnych i matur. Postulaty 
nauczycieli, edukacja i jej jakość nie 
były w spektrum zainteresowania poli-
tyków nawet przed niedawnymi wybo-
rami parlamentarnymi.  
Czy kolejne próby protestu nauczycie-
li (strajk włoski) coś zmienią – należy 
mieć wątpliwości. Nauczyciele czują  
się lekceważeni i mają prawo być sfru-
strowani. Część społeczeństwa nie ro-
zumie na czym praca nauczyciela pole-
ga. Często kojarzy się z krótkim dniem 
pracy, długimi wakacjami, feriami. 
Nie zapominajmy o przygotowaniu do 
zajęć, sprawdzaniu kartkówek, spraw-
dzianów, prac klasowych, zeszytów, 
wypracowań, prowadzeniu dziennika 
elektronicznego, korespondencji z ro-
dzicami...

UCZNIOWIE
Świat się zmienia, nie wszyscy za nim 
nadążają, nie wszyscy rozumieją, nie 
wszyscy sobie z nim radzą. Dotyczy to 
dorosłych i przede wszystkim dzieci. 
W szkołach przybywa uczniów z orze-
czeniami o specjalnych potrzebach 
edukacyjnych, z zaburzeniami koncen-
tracji, integracji sensorycznej, z trud-
nościami w nawiązywaniu kontaktów 
społecznych, mało samodzielnych, nie 
nauczonych respektowania postawio-
nych granic, spędzających zbyt dużo 
czasu w wirtualnej rzeczywistości, 
agresywnych. Coraz więcej uczniów 
z rodzin niepełnych, po rozwodach, pa-
tchworkowych. Rodzice, zapracowani, 
nie mający czasu, zrzucający na szkołę 
odpowiedzialność za wychowanie swo-
ich dzieci, krytykujący, żądający, ale 
nie współpracujący...
Po wydłużeniu nauki w szkołach pod-
stawowych do 8 lat, to, czego uczniowie 
uczyli się w gimnazjach przez 3 lata  
– zostało skumulowane w dwóch. Pyta-
nie: czy taka podstawa programowa jest  
dostosowana do możliwości uczniów? 
Czy nie powoduje, że są przeciążeni, 
i trudniej jest im opanować materiał, czy 
są w stanie? Nie zdążą dobrze utrwalić 
jednej grupy zagadnień, a już powinni 
uczyć się kolejnej, bo program powi-
nien być zrealizowany. Czy nauczyciele 
powinni  uczyć mniej – ale dokładniej, 
czy tylko realizować program? I gdzie 
w tym wszystkim ma być uczeń?

ZMIANY W SYSTEMIE EDUKACYJNYM
Dobrze, żeby osoby dokonujące zmian 
w systemie oświaty słuchały praktyków 
– nauczycieli, którzy pracują z uczniami 
– tymi najmłodszymi i tymi starszymi. 
Zmiany wywracające wszystko do góry 
nogami – czy to przynosi korzyści? 
Efekty zmian nie przychodzą od razu, 
na to potrzeba lat. Czy to, co się obecnie 
dzieje w szkolnictwie przyniesie dobre 
owoce?

Wojciech Grzesik

REFORMA POLSKIEGO SZKOLNICTWA
W grudniu roku 2016 Sejm uchwalił ustawę Prawo oświatowe re-
formującą polskie szkolnictwo. Na jej podstawie, w miejsce  ist-
niejących dotychczas szkół, miały powstać: 8-letnia szkoła  pod-
stawowa, 4-letnie liceum ogólnokształcące, 5-letnie technikum 
oraz dwustopniowe szkoły branżowe (które miały zastąpić zasad-
nicze szkoły zawodowe). Gimnazja miały zostać zlikwidowane. 
Nowe prawo oświatowe przygotowano w bardzo szybkim tempie, 
w ciągu 14 miesięcy. Po uchwaleniu  przez  Sejm, samorządy 
miały  dostosować do nowego prawa szkoły i zatrudnienie na-
uczycieli, eksperci MEN – napisać nowe podstawy programowe, 
a wydawcy – przygotować podręczniki. Przyjęte zmiany zostały 
wprowadzone w życie już od roku szkolnego 2017/2018. Zlikwido-
wano gimnazja – zostały przemianowane na szkoły podstawowe 
lub średnie. Gimnazjaliści kontynuowali naukę w klasach dru-
gich i trzecich, pierwszych już nie otwierano. Szóstoklasiści stali 
się siódmoklasistami. Naukę w szkole podstawowej wydłużono 
z 6 do 8 lat. Na ósmoklasistów trzeba było poczekać jeszcze rok...
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www.piastow.plUrząd Miasta Piastów informuje

GRAND PRIX PIASTOWSKICH BIEGÓW HISTORYCZNYCH

Podwarszawski Piastów 
dołącza do międzynarodowych 
obchodów 30. rocznicy 
Konwencji o prawach dziecka
W 1989 r. światowi przywódcy podjęli historyczne zobowiązanie wobec dzieci na świe-
cie i przyjęli Konwencję o prawach dziecka. Piastów, podobnie jak wiele innych miast, 
zarówno w Polsce jak i na całym świecie, dołącza do inicjatywy UNICEF Polska i orga-
nizuje obchody 30. rocznicy uchwalenia tego dokumentu.

W ramach obchodów, w Piastowie, 20 listopa-
da zostaną podświetlone na niebiesko miej-
skie budynki i obiekty użyteczności publicz-

nej (m.in. Urząd Miasta, Miejski Ośrodek Kultury 
i biblioteka miejska). Tym samym rozpocznie się 
cykl wydarzeń, w ramach którego 
30 listopada odbędzie się 
uroczyste zakończenie 
IV edycji Dyktanda 
Miejskiego „Gżegżół-
ka”. W dyktandzie 
biorą udział dzieci i mło-
dzież z piastowskich szkół.
Uroczystość zakończy 
występ dzieci, którego 
elementem będzie na-
wiązanie do uchwa-
lonej przez ONZ 
Konwencji o pra-
wach dziecka. W ra-
mach obchodów miasto przewiduje również cykl 
spotkań, w ramach których zaplanowano czytanie 
książek Janusza Korczaka. W kwietniu 2020 r. 
Piastów planuje organizację marszu gwiaździ-
stego dzieci i młodzieży ze szkół, zakończone-
go koncertem na terenie Miejskiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji. Cykl wydarzeń związanych 
z obchodami 30. rocznicy uchwalenia Konwen-
cji o prawach dziecka zakończy festyn dla dzieci 
i młodzieży w czerwcu 2020 r. – informuje Bar-
bara Rotowska, naczelnik Wydziału Administra-
cyjnego Urzędu Miejskiego w Piastowie.

– Niezrównany Janusz Korczak pisał o tym, 
że dziecku jest „potrzebny przewodnik, który 
grzecznie odpowie na pytanie”. Rozumiemy 
i dostrzegamy ogromną rolę dzieci i młodzieży 
w rozwoju całego społeczeństwa, w tym naszej 
lokalnej społeczności – tłumaczy burmistrz Pia-
stowa Grzegorz Szuplewski. – Dlatego też uzna-
jąc zbiór zasad i norm wynikających z Konwen-
cji o prawach dziecka włączamy się w światową 
akcję związaną z obchodami 30 rocznicy jej 
uchwalenia. Liczymy, że naszym śladem pójdą 
inne miasta.

Konwencja o prawach dziecka uchwalona 
20 listopada 1989 r. przez Organizację Naro-
dów Zjednoczonych, to najważniejszy doku-
ment dotyczący praw dzieci na świecie. Mówi 
o tym, że każdemu dziecku, niezależnie od kolo-
ru skóry, wyznania czy pochodzenia, przysługują 
takie same prawa – prawa dziecka. Inicjatorem 
powstania Konwencji była Polska i to nasz kraj 
przedłożył jej pierwszy projekt. Do dziś Konwen-

cja jest najszerzej ratyfikowanym na świecie do-
kumentem z zakresu praw człowieka.
– Bardzo cieszymy się, że tak wiele miast na ca-
łym świecie, w tym w Polsce, zdecydowało się 
dołączyć do obchodów 30. rocznicy uchwale-

nia Konwencji o prawach dziecka  
– mówi Marek Krupiń-

ski, Dyrektor Ge-
neralny UNICEF 
Polska. Zapisy za-
warte w Konwencji 

są podstawą działalno-
ści UNICEF, który robi 
wszystko, aby stanowiły 

one kanon zasad etycz-
nych i standardów 
międzynarodowych 
postępowania wo-
bec dzieci.
W ciągu 30 lat 

obowiązywania Konwencji życie dzieci w wie-
lu aspektach zmieniło się na lepsze. O połowę 
zmniejszył się odsetek niedożywionych dzieci. 
Przypadki zahamowania wzrostu wśród dzie-
ci poniżej 5. roku życia zmniejszyły się o 41%. 
Niestety, wciąż miliony dzieci na całym świecie 
potrzebują pomocy. Ponad 262 mln chłopców 
i dziewcząt nie chodzi do szkoły. Nadal dzieci 
z najuboższych rodzin są dwa razy bardziej nara-
żone na śmierć przed ukończeniem 5. roku życia 
niż ich rówieśnicy z rodzin lepiej sytuowanych. 
Obchody 30-lecia Konwencji są okazją, aby 
przypomnieć o naszym zobowiązaniu do prze-
strzegania praw dzieci. To także sposobność 
trwałego zaangażowania, aby słuchać, wspierać 
i działać z dziećmi i młodzieżą oraz budować 
przyszłość z tymi, którzy będą ją kontynuować.
WIĘCEJ INFORMACJI O KONWENCJI O PRAWACH 
DZIECKA NA STRONIE: PRAWADZIECKA.ORG 

KONTAKT

Urząd Miejski w Piastowie
Barbara Rotowska

Naczelnik Wydziału Administracyjnego
brotowska@piastow.pl

Tel.: 22 770-52-10

UNICEF Polska
dr Monika Kacprzak
Rzecznik Prasowy

mkacprzak@unicef.pl 
Tel.: 48 22 56 80 381 � Kom.: 509 224 588

Grafi ka – designed by Freepik

10 listopada 2019 roku (niedziela) odbył się 12 i zarazem 
ostatni w tym roku bieg z cyklu Grand Prix Piastowskich Biegów 
Historycznych.
W Biegu Niepodległości mogli uczestniczyć zawodnicy od 16 lat 
w górę. Zgłosiło się ponad 100 chętnych. Najstarsi zawodnicy to 
panowie z roczników 1944–45. Gratulujemy kondycji!
Do pokonania był dystans 5 km, trasa przebiegała ulicami Piastowa 
(start i meta na stadionie MOSiR).               Czytaj więcej � str. 16.

Organizatorami Grand Prix Piastowskich 
Biegów Historycznych są: 

Burmistrz Piastowa Grzegorz Szuplewski 
oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.

Wyniki Biegu Niepodległości 
– dostępne na stronie MOSiR

http://www.mosir.piastow.pl
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URSUS

�  Pytamy biuro Konserwatora Zabytków o terminy następnych wpisów

Tę wspaniałą wiadomość ogłosił 30 października prof. dr hab. Jakub Lewicki – Mazowiecki Wojewódzki Konser-
wator Zabytków. W ciągu najbliższych dwóch tygodni powinien być wpisany kompleks pozostałych budynków 
pofabrycznych, cennych ze względu na zachowane wartości artystyczne, historyczne i naukowe.

O biekt nr 10, czyli budynek fronto-
wy hali warsztatów mechanicznych 
niedługo znajdzie się również na 

ogólnodostępnych serwisach mapo-
wych (zabytek.pl czy też mapie zabyt-
ków mapa.um.warszawa.pl). Według 
wstępnych informacji z Biura Mazo-
wieckiego Konserwatora Zabytków, 
urzędnicy tej jednostki są w stałym 
kontakcie z właścicielem zabytku – 
spółką. Jak udało nam się dowiedzieć, 
właściciel planuje adaptację obiektu na 
cele biurowe, usługowe i mieszkanio-
we. Szkoda, że plany już są, ponieważ 
np. członkowie Komitetu Społecz-
nego Powstania Muzeum Ursusa (o 
Komitecie pisaliśmy w poprzednich 
wydaniach) mieli pomysł nakłonić 
właściciela do adaptacji i rozbudowy 
obiektu na przyszłą placówkę muzeal-
ną upamiętniającą dzieje dzielnicy Ur-
sus. Niewykluczone, że takie rozmowy 
jeszcze się odbędą.

Jedyny zachowany, najstarszy obiekt 
pofabryczny
Budynek jest wyjątkowy, ponieważ 
przetrwał jako jedyny z najstarszych 
zabudowań zakładu produkcyjnego 
d. Fabryki Samochodów „Ursus”, bę-
dącego w dwudziestoleciu międzywo-
jennym jedną z ważniejszych fabryk 
zbrojeniowych w Polsce, a po 1945 r. 
najważniejszym producentem ciąg-
ników rolniczych. „Budynek został 
wzniesiony w pierwszej fazie budowy 
Zakładu Mechanicznego „Ursus” i sta-

nowił jeden z najważniejszych elemen-
tów całego zespołu zabudowy fabrycz-
nej. Hala wraz z budynkiem frontowym 
wzniesiona została przy wewnętrznej 
drodze zakładowej, a wejście do obiektu 
poprzedzała portiernia przy ul. Trakto-
rzystów. Była to największa hala pro-
dukcyjna zakładów, a jej część frontowa 
z charakterystyczny wejściem, stanowiła 
w wizytówkę fabryki samochodów. (…) 
Do budowy elewacji użyto charaktery-
stycznej dla zabudowy przemysłowej 
cegły licowej” – czytamy w komunika-
cie MWKZ.

Przebudowana, modernistyczna bryła
W latach 30. XX w. budynek został roz-
budowany, jednak z zachowaniem mo-
dernistycznej stylistyki. Dlatego dziś 
stanowi wartościowy przykład moder-
nistycznego budownictwa industrialne-
go lat 20. i 30. XX w. Wśród walorów 
artystycznych prof. dr hab. Jakub Lewi-
cki wylicza zaakcentowanie środkowej 
partii poprzez wprowadzenie schodko-
wego portalu i schodkowej attyki z ok-
nem termalnym, zróżnicowanie szero-
kości i podziałów otworów okiennych, 
staranne opracowanie nisz okiennych, 
rozczłonkowanie płaszczyzny elewacji 
poprzez zastosowanie ceglanego detalu 
architektonicznego. (…) Obiekt wiąże 
się z działalnością Biura Architekto-
nicznego warszawskich architektów 
Franciszka Lilpopa i Karola Jankow-
skiego oraz z postacią zasłużonego dla 
rozwoju fabryki i lokalnej społeczności 

Tadeusza Hennela (ulica nazwana jego 
imieniem i nazwiskiem znajduje się 
kilkaset metrów dalej idąc od zabytku 
w stronę Urzędu Dzielnicy).

Czekamy na wpis zespołu budowlanego
Zakłady „Ursus” odegrały znaczącą 
rolę w historii polskiego przemysłu. 
Wpis całego zespołu budowlanego 
w największym stopniu zapewniłby 
ochronę przed dewastacją i bezpraw-
nym wyburzaniem (2 lata temu znisz-
czono hale, pozostawiając jedynie 
fronty; stanowczo zaprzeczała temu 
prezes spółki deweloperskiej CPD 
S.A). A wreszcie, upamiętniłby nie-
istniejącą, o ponad 125-letniej historii 
fabrykę, która w okresie dwudziesto-
lecia międzywojennego zaopatrywała 
Wojsko Polskie w niezbędny sprzęt 
bojowy i transportowy, natomiast po 
wojnie wytwarzała głównie ciągniki 
rolnicze. Nie zapominajmy, że dziel-
nica Ursus zawdzięcza zakładom 
zarówno nazwę, jak i swój rozwój. 
W otoczeniu zakładów powstawały 
osiedla dla robotników, takie jak osied-
le Niedźwiadek, zrealizowane w latach 
60–70. XX wieku. Tu działała silnie 
opozycja antykomunistyczna. Dlatego 
dla naszej redakcji istotna jest informa-
cja z Biura Mazowieckiego Konserwa-
tora Zabytków o następnych wpisach 
pozostałych obiektów. Usłyszeliśmy, 
że w ciągu dwóch tygodni wpisany do 
rejestru zabytków powinien być cały 
kompleks obiektów pofabrycznych. 

Około 3 miesiące temu z naszych roz-
mów z pracownikami Biura wynikało, 
że zastanawiali się, czy – ze względu 
na postępującą na tym terenie budowę 
osiedli – nie będą musieli wpisywać 
obiektów osobno. Uda się zapewne 
wpisać kompleks.

Oby nikt się od decyzji nie odwołał
Miejmy nadzieję, że tym razem żaden 
z właścicieli nie będzie odwoływać się 
od decyzji prof. dra hab. Jakuba Lewi-
ckiego. Taka sytuacja miała miejsce 
w 2017 roku, niedługo po ogłoszeniu 
w końcu kwietnia wpisu do rejestru za-
bytków zespołu zabudowań pofabrycz-
nych w Ursusie. Wówczas na chwilę 
w rejestrze zabytków znalazły się: od-
lewnia aluminium, modelarnia, relikty 
odlewni żeliwa (elewacja frontowa po-

łudniowa oraz zachowane fragmenty 
ścian bocznych – 6 osi), budynek fron-
towy hali warsztatów mechanicznych, 
relikty magazynu wsadowego odlew-
ni (elewacja frontowa oraz elewacja 
wschodnia – 8 przęseł), relikty odlewni 
brązu (elewacja wschodnia). Opisywa-
liśmy na łamach naszego dwutygodni-
ka, że proces odwołania w tej sprawie 
trwał niemal 2 lata, nim w marcu br. 
dokumenty dotyczące wpisu do reje-
stru zabytków ponownie wróciły do 
rozpatrzenia przez Mazowieckiego 
Wojewódzkiego Konserwatora Za-
bytków. Mamy nadzieję, że pozostałe 
z wymienionych obiektów dołączą, 
zgodnie z obietnicami za 2 tygodnie, 
do grona zabytków.

Agnieszka Gorzkowska

Budynek frontowy hali warsztatów mechanicznych 
dawnej fabryki „Ursus” w rejestrze zabytków!
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Quo vadis, „Arsusie”?
– Film jest opowieścią tych osób, które same się do nas zgłosiły i chciały 
opowiedzieć o „Arsusie”. (…) Cieszę się, że ktokolwiek, kto zobaczy ten 
fi lm, będzie miał poczucie, że działy się tu cudowne rzeczy. Ktoś mógł 
grać koncert. Ktoś się gubił, ale i odnajdywał, a nawet potem zaczął tu 
pracę. Ktoś tu śpiewał. Ktoś inny pokazywał tu ważne fi lmy i sprowadzał 
fantastycznych, znanych ludzi. Ktoś, jak np. Poldek, odkrył tu swój talent. 
Dla Stefana ważne było działające kiedyś w tym miejscu muzeum i wciąż 
pragnie, aby znów powstało – podsumowała fi lmowy owoc wielogodzin-
nych warsztatów Marzena Czuba – jedna z animatorek zaangażowanych 
w projekt realizowany wspólnie z mieszkańcami Dzielnicy Ursus. Krok, by 
zachować pamięć o kinie i historycznym budynku Ośrodka Kultury „Arsus”, 
został poczyniony. Jednak zabudowania pofabryczne nieubłaganie ustępu-
ją miejsca nowym osiedlom, a jeden z ostatnich śladów – budynek zakłado-
wego domu kultury – może wkrótce podzielić losy fabryki i przestanie ist-
nieć.  – Co dalej z „Arsusem”? – pytali Uczestnicy pokazu premierowego.

P ytania o budynek Ośrodka Kultu-
ry „Arsus” rozbrzmiewają już od 
pewnego czasu w serwisach spo-

łecznościowych. Tam również rekla-
mowane były warsztaty, które trwały 
od września do połowy października. 
To właśnie w „Arsusie” animatorki ze 
Stowarzyszenia Pracownia Etnogra-
ficzna – Marzena Czuba i Karolina 
Grzegorzak – cyklicznie spotykały się 
z osobami reprezentującymi różne 
pokolenia i doświadczenia, związane 
z tym kulturalnym miejscem, od blisko 
70 lat istniejącym na mapie Ursusa. 
Apolinary Walerzak – były przewodnik 
po Ursusie, Stefan Sobczak – społecznik 
i aktor filmu „Symfonia Fabryki Ursus”, 
Zuzanna Skalska – członkini działające-
go w dzielnicy Chóru Viva la Musica, 
Agnieszka Redzisz – odwiedzająca czę-
sto Ursus i kino, Andrzej Orzechowski 
– instruktor zajmujący się od wielu lat 
kinem w „Arsusie”, Dariusz Ojdana 
– grający niegdyś na deskach „Arsusa” 
członek metalowego zespołu „Ethernal 
Tear”, Agnieszka Gorzkowska – od 
przedszkola uczęszczająca do Ośrodka 
Kultury w Ursusie. Każdy z nich wspól-
nie uczył się opowiadać metodą digital 
storytelling (metoda opowieści cyfro-
wej) ważne historie w sposób jak naj-
bardziej skrócony, co okazało się trudną 
sztuką. Jednak wszystko się udało!

Film wszystkich zaskoczył
Efekt warsztatów bardzo mile zasko-
czył twórców – nikt z nich do czasu 
premiery 30 października w „Arsu-
sie” nie oglądał wcześniej „Opowieści 
z Kina Ursus”. 
Niespodzianką były nieplanowane 
wcześniej ujęcia z backstage’u. Zostały 
wkomponowane dzięki montażystce, 
a efekt pozwala widzowi patrzeć na pro-
ces powstawania filmu od strony osób 
współtworzących go. 
Również nie była planowana żadna 
ścieżka dźwiękowa. Podkład muzyczny 
na warsztatach stworzył na pianinie Da-
riusz Ojdana. 
Zaskoczył także koniec filmu – świat-
ło nie zapaliło się, jak to zwykle bywa 
podczas napisów – w ciemnościach 
wybrzmiała przejmująca kompozycja. 
Podczas rozmowy przed publicznością 
każdy przyznał, że wersja filmu jest 
nieco za krótka. A z tym historycznym 
miejscem związanych jest tyle opowie-
ści, że nie sposób zmieścić ich w krót-
kim czasie. „Opowieści z Kina Ursus” 
trwają 13 minut. – Pierwotnie projekt 
zakładał jedyne 7 minut filmu. Dzięki 
montażystce (nieobecnej podczas pre-
miery) czas został wydłużony, za co jej 
wszyscy serdecznie dziękujemy – pod-
kreśliła Marzena Czuba na pierwszym 
pokazie.

Jedna z największych sal 
widowiskowych
Premiera stała się doskonałą okazją do 
wspomnień nie tylko z warsztatów – te 
umożliwiły np. zwiedzanie niedostęp-
nych na co dzień zakamarków „Arsusa” 
i powrót do wspomnień. Po pokazie 
można było obejrzeć, dzięki Izbie Toż-
samości Ursusa, cenną kronikę Ośrod-
ka Kultury „Arsus”, która dotąd nigdy 
nie była pokazywana. Prowadzona była 
ręcznie od 1949 do 1987 r. i wokół niej 
zebrała się spora grupa widzów. 
Najdłużej o „Arsusie” opowiadał 
obecny na premierze dyrektor Ośrod-
ka Kultury – Bogusław Łopuszyński. 
Do Ursusa przyjechał mając 2 latka. 
– Pamiętam, jak nie można było dostać 
się na tę salę, bo tylu było chętnych. 
Jeszcze wówczas nie istniało osiedle 
„Niedźwiadek”. (...)Na początku sala 
widowiskowa mogła pomieścić nawet 
1000 osób (obecnie 498) i wciąż jest 
jedną z większych instytucji kultury 
w Warszawie. Były nawet miejsca na 
balkonach. (…) To jedna z nielicznych 
instytucji kultury, która organizowała 
koncerty muzyki alternatywnej – opo-
wiadał.

„Arsus” świadkiem ważnych wydarzeń 
społeczno-politycznych
Dla dyrektora czasowo format był ide-
alny, mimo że nie wszystko zostało 
pokazane, zwłaszcza strona polityczno-
-społeczna działalności Ośrodka. – Tu 
odbył się koncert amerykańskiej dzia-
łaczki i artystki blues-rockowej Joan 
Baez, a w tym samym czasie, w czerwcu 
1989 r., chińska armia rozjeżdżała czoł-
gami kilka tysięcy osób na placu Tianan-
men w Pekinie. Ściany tej kinowej sali 
obwieszone zostały podczas jej występu 
transparentami „Solidarności”. Z za-
bytkowej mównicy, która do dziś znajdu-
je się w Ośrodku Kultury, wypowiadali 
się zarówno czołowi politycy PZPR, jak 
i czołowi działacze opozycji. W Sali Ka-
meralnej odbywały się pokazowe proce-
sy polityczne działaczy. „Solidarność” 
Region Mazowsze powstał właśnie na 
tej scenie. Profesor Bardini prowadził 
tu studio piosenki, gdzie wylansowana 
została Alicja Majewska. Wiele znanych 
osób z różnorodnych dziedzin sztuki 
przewinęło się przez te mury i scenę. Tu 
powstawały takie zespoły, jak Maanam 
czy Perfect. Na koncie mamy realizację 
różnych festiwali – wspominał Bogu-
sław Łopuszyński.

Film wsparła nawet społeczność
Animatorki i pomysłodawczynie ze Sto-
warzyszenia Pracownia Etnograficzna 
mają nadzieję, że powstanie filmu zain-
spiruje Ośrodek Kultury do stworzenia 
własnego dzieła z okazji przypadają-
cego już w przyszłym roku 70-lecia 
istnienia instytucji, która miała 3 etapy 
istnienia. Najpierw budynek służył Za-
kładowemu Domu Kultury „Ursus”, na-
stępnie 2 lata organizatorem była funda-
cja wspierania działalności kulturalnej 
i gmina Warszawa Ochota. Obecnie to 
samorządowa instytucja kultury, organi-
zatorem jest m.st. Warszawa. 
Na realizację projektu wykorzystane 
zostały środki z Narodowego Centrum 
Kultury w ramach programu Kultura 
– Interwencje 2019. Częściowo projekt 
(wraz z cyklem Kino Retro, czyli bez-
płatnych ambitnych filmów połączonych 
z dyskusjami w Kinie Ursus) finanso-
wany był z dotacji od m.st. Warszawy. 
Środki okazały się jednak za małe, dla-
tego darczyńcy wsparli realizację filmu 
podczas zbiórki crowdfundingowej 
(społecznościowej) kwotą 1400 zł. 

„Gdzie wy się podziejecie? Co dalej?”
– Zazdroszczę, że macie takie miejsce, 
bo ja takiego nigdy nie miałam – wy-
znała po premierze współprowadząca 
warsztaty filmowe Karolina Grzego-
rzak. – Poczułam się wzruszona, że 
tak naprawdę, macie swój dom w tym 
ośrodku kultury, a ktoś ten dom chce 
wam zabrać. Mam ogromny żal, ale 
pięknie oddaliście swoje historie. Mam 

pytanie – gdzie wy się podziejecie? 
Co dalej? – wybrzmiał głos po pokazie 
osoby, która wcale nie mieszka w Ur-
susie. 
Sytuacja budynku rzeczywiście nie 
jest optymistyczna. W wyniku dzia-
łań syndyka masy upadłościowej po 
byłych zakładach „Ursus” obiekt zna-
lazł się, niestety, w rękach dewelopera 
CPD S.A. Umowa o użytkowanie tego 
budynku kończy się w 2022 r., a więc 
już niedługo. Budynek ma zostać wybu-
rzony. A nowego centrum kultury wciąż 
nie ma, choć obiecywane było przez ów-
czesne władze Dzielnicy (ponad 10 lat 
temu w kadencji 2006–2010), kiedy po-
wstał również projekt architektoniczny. 
Projekt bliższy naszym czasom powstał 
w ubiegłej kadencji i według tamtej kon-
cepcji centrum kultury miało znajdować 
się przy Urzędzie Dzielnicy Ursus. 
Ze względu na ciągły brak środków ze 
strony m.st. Warszawy na ten cel, człon-
kowie Klubu Stowarzyszenia Obywa-
telskiego rozpoczęli zbiórkę podpisów 
do władz Warszawy o środki na budowę 
centrum kultury. Listy już krążą wśród 
mieszkańców, oby wywarły oczekiwany 
nacisk.

Czy wybronimy ten budynek?
W obronie budynku wystąpiła Ewa To-
maszewska, posłanka PiS, w piśmie do 
Jana Józefa Kasprzyka – Szefa Urzędu 
ds. Kombatantów i Osób Represjono-
wanych. Jaki to przyniesie skutek, nie 
wiadomo. 
– Zrzeszeni w społecznym Komitecie 
Powstania Muzeum Ursusa napisali-
śmy, tuż przed ostatnimi wyborami, 
pismo do wicemarszałków Sejmu – na-
szej sąsiadki z Gołąbek Małgorzaty 
Kidawy-Błońskiej (PO) oraz Małgo-
rzaty Gosiewskiej (PiS) – w równie 
ważnej dla historii Ursusa kwestii, 
czyli kolekcji pamiątek po Zakładach 
„Ursus” [Kolekcja wciąż jest w rękach 
Polskiego Holdingu Obronnego, a nie 
dzielnicy – przyp. aut.]. Żadna z pań 
nie odpowiedziała. Czy wybronimy ten 
budynek, trudno powiedzieć – zakoń-
czył Bogusław Łopuszyński. 
W obecnej sytuacji idealnie byłoby, 
żeby o filmie dowiedziało się jak naj-
więcej osób, dla których ważna jest 
historia Ośrodka Kultury, byłych zakła-
dów i, w ogóle, Ursusa. Umożliwi to już 
wkrótce serwis YouTube.

Tekst i zdjęcia  Agnieszka Gorzkowska

�  Premierowy pokaz fi lmu „Opowieści z Kina Ursus”

Dziewczęta z zespołu „Mazowsze” 
na spotkaniu w Klubie „Traktorem przez świat” 
opowiadają o swym pobycie w Australii
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POMOC PRAWNA

ŻONA BIERZE PENSJĘ MĘŻA
Mój mąż jest alkoholikiem. Do niedawna, 
w niewielkim stopniu, ale dokładał się do 
kosztów utrzymania naszej rodziny. Jednak 
teraz od kilku miesięcy nie mogę od niego 
wydobyć ani grosza na czynsz, opłaty za me-
dia czy jedzenie. Czy jest jakiś sposób, że-
bym zmusiła go do oddawania chociaż części 
wypłaty na potrzeby moje i dzieci?
Tak! Musi Pani pamiętać, że zgodnie 
z kodeksem rodzinnym i opiekuńczym 
oboje małżonkowie są zobowiązani, każdy 
według swych sił oraz możliwości zarob-
kowych i majątkowych, przyczyniać się do 
zaspokajania potrzeb rodziny, którą przez 
swój związek założyli. Kodeks oferuje kilka 
możliwości, w jaki ta ogólna regułą może być 
realizowana. Naszym zdaniem w Pani przy-
padku najlepsze będzie powołanie się na ar-
tykuł 28 tego aktu prawnego. Zgodnie z nim, 
jeżeli jeden z małżonków pozostających we 
wspólnym pożyciu nie spełnia ciążącego na 
nim obowiązku przyczyniania się do zaspo-
kajania potrzeb rodziny, sąd może nakazać, 
ażeby jego wynagrodzenie za pracę albo inne 
należności przypadające temu małżonkowi 
były w całości lub w części wypłacane do 
rąk drugiego małżonka. To oznacza, że musi 
Pani wystąpić do sądu rodzinnego z wnio-

skiem o wydanie takiego nakazu. Trzeba 
w nim uzasadnić, że mąż nie przyczynia 
się do zaspokajania potrzeb rodziny. Warto 
przygotować swoistą chronologię, w któ-
rej opisze Pani sądowi od kiedy nie dostaje 
Pani od męża pieniędzy na utrzymanie domu 
i rodziny. Bardzo pomocne w tym mogą być, 
np. dowody opłat, np. czynszu za mieszkanie 
albo rachunków za prąd, dokonane przele-
wem z Pani konta – to najprostszy dowód na 
to, że te obowiązki spoczywają tylko na Pani 
barkach. W takim piśmie należy też wyraźnie 
zaznaczyć, że między wami istnieje wspólne 
pożycie. To oznacza, że wiążą was więzi 
w sferze duchowej, fizycznej i gospodarczej. 
W praktyce trzeba zapewnić sąd, że razem 
mieszkacie i prowadzicie wspólne gospo-
darstwo domowe. To bardzo ważne, bo jeśli 
razem nie mieszkacie, pozostajecie w separa-
cji, albo dochodzi do rozwodu, to sąd nie zde-
cyduje się na przekazanie Pani wynagrodze-
nia męża. Do wniosku powinno się dołączyć 
dokumenty potwierdzające ile małżonek 
zarabia oraz ile Pani dostaje za swoją pracę. 
Konieczne też będą odpisy aktów urodzenia 
waszych dzieci i odpis skrócony aktu małżeń-
stwa. Takie sprawy rozpatrywane są w trybie 
bezprocesowym. Jeśli sąd przyzna Pani rację, 
wyśle do pracodawcy męża odpis postano-
wienia, z którego będzie wynikało, że kadry 

mają przekazywać część albo całość wyna-
grodzenia męża na Pani ręce. W praktyce 
oczywiście będą to przelewy na Pani konto. 
Warto pamiętać, że decyzja sądu będzie obo-
wiązywała nawet wtedy, gdy mąż zdecyduje 
się od Pani wyprowadzić. Tylko decyzja sądu 
o zmianie albo uchyleniu nakazu przekazania 
wynagrodzenia na Pani ręce pozwoli mężowi 
odzyskać swoje pieniądze.

GRZYWNA PŁATNA W RATACH
Dostałem w sądzie karnym nakaz zapłaty 
grzywny. Ona jest jak na moje możliwości 
fi nansowe bardzo wysoka. Czy mogę prosić, 
żeby rozłożono ją na raty?
Tak! Kodeks karny wykonawczy dopuszcza 
taką możliwość. Gdyby okazało się, że na-
tychmiastowa zapłata kary w postaci grzyw-
ny byłoby dla Pana i Pańskiej rodziny zbyt 
ciężkim obowiązkiem, sąd może rozpatrzeć 
możliwość rozłożenia zapłaty grzywny na 
raty. Ale nawet wtedy zapłata tej kary może 
być rozłożona na raty na czas nieprzekracza-
jący roku liczonego od dnia wydania pierw-
szego postanowienia sądu w tej sprawie. 
Tylko wtedy, gdy wysokość grzywny jest 
znaczna, a w dodatku zachodzą okoliczności 
zasługujące na szczególne uwzględnienie, 
sąd może rozłożyć jej płatność na okres do 
trzech lat. Radzimy złożyć wniosek o roz-
łożenie kary na raty jeszcze przed upływem 
30-dniowego terminu wyznaczonego przez 

sąd do jej uregulowania. Dzięki temu unik-
nie Pan rozpoczęcia procedury egzekucyjnej. 
Oczywiście wniosek taki trzeba uzasadnić. 
Koniecznie do tego będzie przedstawienie 
zaświadczeń o Pańskich dochodach i opisa-
nie okoliczności, które mogą przekonać sąd 
do rozłożenia płatności na raty. W takich 
przypadkach sprawdzają się np. zaświadcze-
nia lekarskie o długim i kosztownym lecze-
niu. Musi też Pan pamiętać, że jeśli sąd pój-
dzie Panu na rękę i zgodzi się na rozłożenie 
grzywny na raty, to nie wolno Panu spóźniać 
się z płaceniem rat. Jeśli do tego dojdzie, sąd 
może odwołać swoją decyzję, chyba że uda 
się Panu go przekonać, iż opóźnienia wystą-
piły z niezależnych od Pana powodów.

POLISA I ANKIETA MEDYCZNA
Zaoferowano mi polisę na życie. Wydało mi 
się dziwne, że towarzystwo ubezpieczeniowe 
nie chce, bym wypełniała ankietę dotyczącą 
stanu mojego zdrowia. Czy kupując takie 
ubezpieczenie czymś poważnym ryzykuję?
Na rynku są polisy na życie, przy których 
zawieraniu nie wymaga się wypełniania an-
kiety o stanie zdrowia. Na ogół są to polisy 
grupowe o naprawdę niewielkich sumach 
ubezpieczenia. 

Artur Borkowski
prawnik, od wielu lat skutecznie rozwiązuje  prawne 

problemy związane z domem, rodziną i fi nansami

DOM � RODZINA � FINANSE

POMOC PRAWNA
... POMOŻEMY!

Masz
 problem prawny?
Napisz do nas...* 

*  Pytanie można zadać drogą e-mailową pod adresem: redakcja@mocnestrony.com.pl w tytule 
e-maila wpisując: PORADA PRAWNA. Pytanie musi być zwięzłe i dotyczyć tylko jednego zagadnienia. 
Odpowiedź wyłącznie na łamach.

USZYJ MISIA
WARSZTAT Y DLA DZIECI

Muzeum Starożytnego Hutnictwa 
Mazowieckiego w Pruszkowie 

zaprasza na warsztaty, 
podczas których każda para (opiekun 

z dzieckiem) uszyje swojego Misia.

Zajęcia odbędą się 
w sobotę 30 listopada 

w godz. 1130–1330. 

Nie musisz martwić się o materiały 
– wszystkie będą na miejscu. 

Wystarczy zapisać się i przyjść. 

Koszt warsztatów
50 zł od pary (opiekun i dziecko).

UWAGA! Obowiązują zapisy. 
Regulamin i karta uczestnictwa do 

pobrania na stronie Muzeum: MSHM.pl

ZAPRASZAMY! 

MSHM im. S. Woydy w Pruszkowie, 
pl. Jana Pawła II 2.
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W piątek, 11 października, na scenie sali widowiskowej Ośrodka Kultu-
ry „Arsus” wystąpił znakomity zespół Trebunie-Tutki z towarzyszeniem 
Warszawskiego Chóru Międzyuczelnianego w widowisku „Nuty Wielkiego 
Pasterza”, poświęconemu postaci św. Jana Pawła II. 

To muzyczne wspomnienie papie-
ża Polaka, związanego z górami 
i ludźmi, zapowiedzieli, przedsta-

wili artystów i przywitali publiczność 
Naczelnik Wydziału Kultury Urzędu 

Dzielnicy Katarzyna Świtalska i Dy-
rektor Ośrodka Kultury „Arsus” Bo-
gusław Łopuszyński. Trebunie-Tutki 
to muzykująca od pokoleń rodzina 
z Białego Dunajca, która przeszła 

ewolucję od kapeli ludowej po zespół 
koncertujący na największych festiwa-
lach muzyki świata w Europie, Azji 
i Ameryce Północnej. Liderem zespo-
łu jest Krzysztof Trebunia-Tutka. Jego 
styl muzyczny ukształtowały tradycje 
rodzinne i zamiłowanie do góralszczy-
zny. Jest autorem zarówno tekstów jak 
i muzyki, śpiewa, tańczy, gra na wielu 
instrumentach.

Zespołowi towarzyszył Warszawski 
Chór Międzyuczelniany pod batutą 
Borisa Somerschafa, działający przy 
kościele Świętej Anny w Warszawie od 
1964 r. W skład chóru wchodzą studen-
ci i absolwenci stołecznych wyższych 
uczelni.
Cały koncert był prowadzony przez 
Krzysztofa Trebunię-Tutkę. W prze-
rwach między utworami opowiadał 

anegdoty i prawdziwe historie z życia 
Karola Wojtyły. Przypomniał, jak pa-
pież 8 czerwca 1979 roku wylądował 
w Nowym Targu. Ze sceny zabrzmia-
ły też słowa Papieża, wypowiedziane 

w czasie mszy św., odprawionej na po-
czątku pierwszej pielgrzymki Jana Pa-
wła II do Polski: – „Niech zstąpi Duch 
Twój! Niech zstąpi Duch Twój i odno-
wi oblicze ziemi. Tej ziemi!”. Wtedy, 
40 lat temu, rzeczywiście w miliony 
Polaków jakby wstąpił nowy duch i od-
waga, co doprowadziło w 1989 roku do 
kresu komunizmu w Polsce i Europie. 
– Wreszcie przyszła wolność wycze-
kana i wywalczona przez pokolenia 
Polaków – zakończył Krzysztof Trebu-
nia-Tutka. Złożyło się to na opowieść 
o papieżu, który mówił o sobie – „Tam 
(w górach – przyp. red.) spędziłem pra-
wie całe swoje życie i byłem waszym 
góralskim biskupem, kardynałem, a na 
koniec zostałem góralskim papieżem. 
Tegoście się nie spodziewali”.
A wszystko było wyśpiewane i wy-
powiedziane piękną, góralską gwarą. 
Wstęp na to wielkie wydarzenie był 
bezpłatny. Koncert został entuzjastycz-
nie przyjęty przez publiczność, która 
szczelnie wypełniła pięćsetosobową 
salę Arsusa. 

Tekst i zdjęcia 
Jacek Sulewski

Muzyczne wspomnienie papieża Polaka
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Wieczór pełen wzruszeń
19 października w Ośrodku Kultury „Arsus” odbył się ważny jubileusz: 
25 lat Stowarzyszenia Klub Rodzin Abstynenckich „Zorza Ursus”. Or-
ganizacja, jako jedna z pierwszych i niezwykle potrzebnych na naszym 
obszarze, od ćwierć wieku wspiera osoby uzależnione oraz ich rodziny, 
prowadzi działalność profi laktyczną i edukacyjno-terapeutyczną dla swo-
ich członków, sympatyków oraz mieszkańców Dzielnicy Ursus.

– Zacznijcie od „Zorzy”. Jesteśmy po 
to, aby pomagać – wybrzmiało prze-
słanie Gali, którą poprowadzili: prezes 
„Zorzy” Paweł Bogdański i wiceprezes 
Leszek Bućko.  – Wierzymy, że „Zorza” 
jest bezpieczną przystanią, a zarazem 
kierunkowskazem w drodze do wyj-
ścia ze szponów uzależnienia dla osób, 
które szukają pomocy w walce  z uza-
leżnieniem od alkoholu, uzależnieniem 
od narkotyków, hazardem – przypomi-
nali na deskach „Arsusa” Zarząd oraz 
Członkowie świętującego stowarzysze-
nia. Na uroczystości obecni byli m.in. 
zastępca burmistrza Kazimierz Sternik 
wraz z rzecznikiem Agnieszką Wall, 
radni dzielnicy, dyrektor Ośrodka Kul-
tury „Arsus” Bogusław Łopuszyński, 
kierownicy filii „Arsusa” (Bożena Ku-
śmierek z Domu Kultury „Poriernia” 
i Paweł Wyrzykiewcz z Domu Kultury 
„Miś”), członkowie Stowarzyszenia Zo-
rza Ursus wraz z rodzinami oraz liczni 
przedstawiciele zaprzyjaźnionych sto-
warzyszeń rodzin abstynenckich nie 
tylko z terenu Mazowsza – z całej Pol-
ski! Zaraz po wystąpieniach zastępcy 
Burmistrza oraz Dyrektora Ośrodka 
Kultury „Arsus” Wiceprezes Krajowej 
Rady Związków Abstynenckich Bog-
dan Urban odczytał uroczysty list gratu-
lacyjny. – Pomoc jednemu człowiekowi 
jest wspaniała. Pomaganie wielu jest 
niezwykłe – dziękował życząc dalszych 
sukcesów Bogdan Urban.

Początek: 1994 rok
Pomysłodawcą i inicjatorem założe-
nia klubu w 1994 roku był  ówczesny 
burmistrz gminy Ursus śp. Henryk 
Linowski oraz jego zastępca – An-
drzej Sorbian. Wówczas brakowało 
placówek leczenia uzależnień. Nie 
było mowy o dostępie do zajęć  tera-
peutycznych na terenie Gminy Ursus 
i jednoczesnej potrzebie wsparcia osób 
uzależnionych oraz ich rodzin. Zorga-
nizowanie takiego miejsca udało się 
po rozmowach Burmistrza Henryka 
Linowskiego z prowadzącym wówczas 
Warszawskie Stowarzyszenie Abs-
tynenckie śp. Andrzejem Nagielem. 
I tak Klub rozpoczął swoją działalność 
z Tadeuszem Kozubskim jako pierw-
szym prezesem oraz Janem Kozubskim 
– kierownikiem. Członkami tworzący-
mi Grupę Założycielską byli: Elżbieta 
i Zofia Kozubskie,  Tomasz Kozłowski, 
Franciszek Świątek, Zbigniew i Beata 
Jasińscy, Zenon Frank oraz Wojciech 
Guziński.  Oficjalna rejestracja Klubu 
w Warszawskim Stowarzyszeniu Abs-
tynenckim nastąpiła 1 października 
1994. W 2015 Zorza Ursus przystąpiła 
do Mazowieckiego Związku Stowarzy-
szeń Abstynenckich.

Coraz więcej miejsca i wsparcia
– Pierwszą grupę wsparcia dla osób 
uzależnionych i współuzależnionych 
poprowadził Wojciech Plebański. Na-

stępnym terapeutą w „Zorzy” został  
Wiesław Piasecki. Już w początkowym 
okresie istnienia „Zorzy” liczba człon-
ków wynosiła ok. 30 osób z problemem 
alkoholowym oraz ich rodzin – przypo-
mniała rys historyczny Klubu Marzena 
Zagrajek. Na przestrzeni lat działalności 
„Zorzy” funkcje prezesa obejmowali 
kolejno:  Tadeusz Jankowski, Wojciech 
Sobczak, Danuta Pakuła, Krzysztof 
Grudzień, Maciej Łoziński, Halina Hys, 
Marzena Kolmasiak, Krzysztof Żmijew-
ski, Maciej Łoziński Grzegorz Korelin, 
Marzena Zagrajek, Krzysztof Gontarek, 
Henryk Łapka. „Zorza” od zawsze mia-
ła swoją siedzibę w budynku dawnych 
władz gminnych (przy ul. Sosnkowskie-
go), tyle, że zaliczając kilka przepro-
wadzek i remontów (ostatni rok temu), 
często dzięki wspólnemu wysiłkowi 
członków klubu. W 2004 roku „Zorza” 
została przeniesiona do pomieszczeń, 
w których mieściła się wcześniej stołów-
ka. W 2006 roku ówczesny burmistrz, 
a obecny zastępca Burmistrza – Wie-
sław Krzemień – przekazał kolejne dwa 
pomieszczenia do powierzchni zajmo-
wanej przez Klub przyczyniając się tym 
samym do rozwoju jego działalności.

Bogactwo działań
Dziś „Zorza” to nie tylko liczne inicja-
tywy merytoryczne, działający 6 dni 
w tygodniu punkt „pierwszego kon-
taktu”, zajęcia terapeutyczne prowa-
dzone przez obecnego na uroczystości 
psychoterapeutę uzależnień Mariusza 
Drabarka, coroczne wyjazdy socjotera-
peutyczne. To także imprezy sportowe, 
m.in. coroczne Turnieje tenisa stołowe-
go Ursus Cup (11 edycji). 
W 2016 „Zorza” współorganizowała 
pierwszy w Polsce i Europie Europej-
ski Turniej tenisa stołowego środowisk 
abstynenckich (z udziałem 34 zagra-
nicznych zawodników z 7 krajów Eu-
ropy). Wśród wydarzeń kulturalno-roz-
rywkowych nie można pominąć zabaw 
okolicznościowych organizowanych we 
współpracy i dzięki życzliwości Bogda-
na Łopuszyńskiego, czy 6 Balów chary-
tatywnych połączonych ze zbiórką środ-

ków dla osób potrzebujących z terenu 
Dzielnicy Ursus (udało się zebrać ponad 
25 tys. zł). Trzeba wspomnieć, że „Zo-
rza” nie istniałaby bez funduszy, które 
z sukcesem od lat pozyskuje.

Moc podziękowań i łez
Organizatorzy z Klubu podziękowali za 
duże wsparcie i pomoc oraz długolet-
nią, udaną współpracę oraz życzliwość 
wielu Zarządów Dzielnicy Ursus. Słowa 
wdzięczności przyjął obecny na uroczy-
stości Zastępca Burmistrza Dzielnicy 
Ursus m.st. Warszawy Kazimierz Ster-
nik. „Zorza” skierowała również podzię-
kowania do Dyrektora Ośrodka Kultury 
„Arsus” Bogusława Łopuszyńskiego, 
do legendarnej prezes „Zorzy” Hali-

ny Hys, do  terapeutów uzależnień, do 
Ośrodka Pomocy Społecznej i Dyrektor 
Marzenny Szaniawskiej, Dzielnicowej 
komisji rozwiązywania problemów 
alkoholowych i jej kierownika Marii 
Jackowskiej, Wydziału Oświaty i dy-
rektor Barbary Dudzińskiej, Policji oraz 
Straży Miejskiej i zastępcy  komendanta 
Krzysztofa Ozdarskiego. Na scenie wrę-
czone zostały specjalnie wygrawerowa-
ne podziękowania oraz zrobiona została 
pamiątkowa fotografia. Nie zabrakło też 
prawdziwych łez szczęścia osób, któ-
rym udało się wytrwać wiele lat w trzeź-
wości. Hucznie i „od serca” odśpiewano 
na sali widowiskowej „sto lat’, a w ku-
luarach wszyscy mogli skosztować oko-
licznościowego tortu.

Część artystyczna
Uroczystość uświetnił m.in. występ Gru-
py musicalowej „Phantasia” działającej 
od bieżącego roku szkolnego w Domu 
Kultury „Portiernia” (w składzie: Patry-
cja Furmanik, Łukasz Hejzner, Magda-
lena Gąsiorek, Joanna Pawłowska, To-
masz Szczygielski, Katarzyna Blando, 
Karolina Polesiak, Diana Jaworowska). 
Artyści wykonali wybrane utwory mu-
sicalowe. Gwiazdą wieczoru był słynny 
Włoch Stefano Terrazzino – jak sam 
zdradził, mieszka w Dzielnicy Ursus. 
Towarzyszyli mu zespół oraz tancerka 
Paulina Biernat. Część widowni roz-
tańczyła się i rozśpiewała pod sceną... 
a nawet wspólnie ze Stefano odważni 
próbowali swoich sił… na scenie!

Agnieszka Gorzkowska
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W gminie Michałowice 
będzie kolorowo na wiosnę!
Wiosną gmina Michałowice ma szansę stać się krokusową stolicą Polski. Wszytko za sprawą 
akcji „Gminne sadzenie krokusów”, która odbyła się w sobotę, 26 października. Wespół w zespół 
mieszkańcy pracowali nad ukwieceniem gminy. Łącznie zasadzono 50 tys. cebulek.

REKLAMĘ lub OGŁOSZENIE DROBNE w dwutygodniku „Mocne Strony” 
można zamówić: � pisząc e-maila na adres: reklama@mocnestrony.com.pl 

� osobiście w Agencji Reklamowej „LINEA” 02-495 Warszawa Ursus, 
ul. Cierlicka 2, w dni powszednie (pn.–pt.), w godz. 8.00–17.00

ZAMAWIANIE 

REKLAM  
I OGŁOSZEŃ 
DROBNYCH

WYMIARY REKLAM oraz CENNIK 
REKLAM – w niebieskiej zakładce BIURO 
REKLAMY na www.mocnestrony.com.pl
Wszystkie reklamy i ogłoszenia są widoczne 
przez co najmniej 2 tygodnie również na naszej 
stronie internetowej – aż do kolejnego wydania.

UWAGA! OGŁOSZENIA DROBNE tekstowe 
tylko w modułach w ramce:
1  moduł  (47 mm × 30 mm) – 30 zł netto
2  moduły  (47 mm × 60 mm) – 50 zł netto
3  moduły  (47 mm × 90 mm) – 70 zł netto

Gdzie się podziały 
dobre maniery? (1) 
W dzisiejszym świecie nagminnie łamiemy różne zasady. Bycie w ciągłym biegu 
i nieustannie zajętym wyparło punktualność i nieodwoływanie spotkań w ostatniej 
chwili. Zajmowanie się smartfonem podczas posiłku to powszechny grzech nas 
wszystkich. Grzeczność i dobre wychowanie często zastępujemy parciem do przodu 
i stawianiem na siebie. Savoir-vivre staje się dziedziną coraz bardziej zapominaną, 
a młodym pokoleniom wręcz zupełnie obcą. Gdzie się podziały nasze dobre maniery 
i dlaczego wciąż warto je pielęgnować?
Savoir-vivre
Savoir-vivre to francuskie wyrażenie, któ-
rym określa się zbiór zasad dobrego wycho-
wania. Dotyczy on bardzo wielu dziedzin, 
takich jak np. zachowanie się w różnych 
sytuacjach, komunikacja mailowa czy tele-
foniczna, nakrywanie i podawanie do stołu, 
sposoby jedzenia oraz picia, wygląd, pre-
zencja i właściwy ubiór (tzw. dress code). 
Często są to dosyć drobiazgowe zasady (np. 
położenie widelca pod nożem jako sygnał 
dla kelnera, że może już zabrać nam talerz). 
Dobre maniery to jednak przede wszystkim 
szacunek dla drugiego człowieka. Jeśli nie 
wiemy, jakie zachowanie jest odpowiednie 
to stosujmy wówczas złotą zasadę (inaczej 
regułę wzajemności), czyli traktujmy drugą 
osobę tak, jak sami chcielibyśmy zostać po-
traktowani. Warto jednak dodać, że zasada 
ta, mimo swojej wysokiej użyteczności, nie 
zawsze nam wystarczy. Savoir-vivre jest 
bowiem mocno uwarunkowany kulturowo 
i znacząco różni się w zależności od regio-
nu świata. 

 Gafy kulturowe
Bez znajomości kontekstu kulturowego ła-
two więc popełnić gafę w sposób niezamie-
rzony. Przykładowo, w Polsce zostawienie 
jedzenia na talerzu oznacza: „nie smako-
wało mi”. Z kolei w Azji jest to w dobrym 
tonie – wylizanie talerza sugerowałoby tam 
raczej, że gospodarz podał zbyt skromny 
posiłek i nie wykazał się gościnnością. Na 
Fidżi do faux pas kwalifikuje się zbyt krótki 
uścisk ręki, w Maroku – niezatrzymanie się 
na pogawędkę, w Arabii Saudyjskiej – pub-
liczne okazywanie uczuć, a w Singapurze 
– żucie gumy. W Austrii popełnimy gafę, 
nie ściskając dłoni każdemu w pokoju, a w 
Indiach, gdy nie zauważymy, że właśnie 
zostaliśmy skomplementowani. W Europie 
zapytamy gościa, czy ma ochotę na poczę-
stunek, podczas gdy w Japonii to samo py-
tanie byłoby nietaktem. Wniosek jest taki, 
że zdecydowanie warto poczytać o zwycza-
jach kulturowych panujących w kraju, który 
planujemy odwiedzić.  

Dobrze nam i innym
Podczas gdy niektórym dobre maniery ko-
jarzą się z wymyślnymi zasadami, tak na-
prawdę tym, co przyświeca ich genezie, jest 
wprowadzenie do życia prostoty. Przykła-
dowo, odpowiednie ułożenie talerzy i sztuć-

ców to nie cudaczny wymysł, lecz coś, co 
ma znaczenie praktyczne (układa się je 
w kolejności podawanych dań, zaczynamy 
od sztućców leżących najdalej od talerza). 
Znajomość podstawowych zasad daje nam 
poczucie swobody – zamiast stresować się, 
jak zjeść niektóre potrawy z bufetu, można 
skupić się na nawiązywaniu relacji z inny-
mi. Dobre maniery sprawiają, że inni czują 
się z nami dobrze. Ktoś kiedyś powiedział, 
że najlepiej wychowany człowiek w pokoju 
to ten, przy którym jak najmniej osób po-
czuło się niekomfortowo. Znajomość zasad 
dobrego wychowania sprawia, że zwyczaj-
nie rzadziej zdarza nam się kogoś urazić. 
Przykładowo, prawienie uzasadnionych 
komplementów i wypowiadanie się bez 
podtekstów jest w porządku. Wyciąganie na 
jaw zawstydzających kogoś faktów, głośna 
rozmowa przez telefon czy nieprzychylne 
komentowanie cudzego wyglądu już nieko-
niecznie. 

Jak najwcześniej
Na naukę zasad dobrego wychowania nigdy 
nie jest za późno ani tym bardziej za wcześ-
nie. Dwulatkowi rozsmarowującemu sobie 
czekoladę na buzi można jeszcze wiele wy-
baczyć. Brak odpowiedniego pokierowania 
sprawi jednak, że z uroczego dwulatka wy-
rośnie młodzieniec, który rozsiada się na 
krześle, rozkłada łokcie, pochyla nisko nad 
talerzem i, co gorsza, nie ma pojęcia, że robi 
coś nie tak. Nauka powinna być oczywiście 
dostosowana do aktualnych umiejętności 
życiowych dziecka. Oczekiwanie, że roczny 
maluch będzie jadł nożem i widelcem jest 
niepoważne, ale spokojnie można go już 
uczyć, że nie wolno rzucać w innych swoim 
jedzeniem. Najlepszą metodą przyswajania 
dobrych manier jest nagradzanie zachowań 
pozytywnych oraz bycie dobrym wzorcem. 
Nasze czyny są zawsze bardziej wymowne 
niż słowa. Natomiast należy unikać kryty-
kowania i zawstydzania, zwłaszcza w obec-
ności innych. 

A w następnym odcinku wnikniemy głębiej 
w różne dziedziny savoir-vivre’u, a tak-
że zastanowimy się, jak najlepiej wybrnąć 
z gafy. Zapraszamy!

Marlena Hess
BIBLIOGRAFIA:
•  Perfekcyjne maniery, M. Rozenek-Majdan, Bielsko-

-Biała 2016. 

PSYCHOLOGIA
NASZYCH RELACJI

Kącik
PSYCHOLOGICZNY

LEKARSKIE

WIZYTY DOMOWE

Lekarz specjalista PSYCHIATRA 
z doświadczeniem 
w diagnozowaniu i leczeniu: 
• problemów wieku podeszłego 

(psychogeriatria),
• osób cierpiących na zaburzenia 

nastroju, nerwice oraz 
psychozy. 

Elastyczne godziny wizyt. 
Teren Ursusa, Włoch i okolic. 

tel.: 694-380-980

OGŁOSZENIA DROBNE

W iosną wszystko budzi się do 
życia, więc byłoby dobrze, 
aby ta pobudka była miła, 

ładna i kolorowa – jak krokusy, 
które są jednymi z najpopular-
niejszych wiosennych kwiatów. 
Sadzimy je w ogrodach, parkach 
i skwerach, ale aby wiosną pięk-
nie zakwitły, trzeba je posadzić 
jesienią. Dlatego też w sobot-
nie przedpołudnie i popołudnie, 
w 12 miejscach mieszkańcy gmi-
ny Michałowice, zachęceni przez 
Panią wójt Małgorzatę Pachecką, 
przystąpili do sąsiedzkiego sadze-
nia krokusowych cebulek. 

Cebulki i rękawiczki niezbędne do 
sadzenia już na nich czekały w:
� Michałowicach

– przy strefie rekreacji,
– u zbiegu ul. Jesionowej 

i Bukowej.
� Michałowicach-Wsi

– przy kapliczce (skrzyżo-
wanie ul. Poniatowskiego 
i ul. Borowskiego).

� Komorowie
– na placu Paderewskiego,
– placu Markowiczów. 

� Sołectwie Komorów
– przy strefie rekreacji przy 

ul. Głównej,
– przy placu zabaw w Kaliszo-

wym Gaiku.
� Granicy

– przy świetlicy,
– na placu zabaw.

� Regułach
– w parku,
– strefie rekreacji.

� Opaczy-Kolonii
– przy świetlicy. 

Wystarczyło więc tyko zabrać ze 
sobą rodzinę, znajomych i oczy-
wiście niezbędną łopatkę lub pi-
kownik.    
Krokusy nie są szczególnie wyma-
gające, ale niewątpliwie najlepiej 
rosną w miejscach nasłonecznio-
nych, ewentualnie z niewielkim 
zacienieniem. Doskonale wiedzie-
li o tym uczestnicy akcji, którzy 
staranie dobierali miejsca. Oczy-
wiście dla zapewnienia lepszego 
efektu wizualnego cebulki sadzono 
w grupach, tak aby wczesną wios-
ną, kiedy będą się przebijały przez 
śnieg były widoczne i przybliżały 
nam nadchodzącą wiosnę.

Krokusy, w zależności od odmiany, 
mają kolor biały, niebieski, fioleto-
wy, liliowy i żółty. Mogą też być 
wielobarwne. A jakie będą w na-
szej gminie? Tego dowiemy się już 
za kilka miesięcy, kiedy kwiaty 
ukażą się naszym oczom.

Na podstawie materiału 
ze strony www.michalowice.pl

fot. Mariusz Marcysiak

CZY WIESZ, ŻE...
Jedną z najsłynniejszych i zarazem naj-
droższych przypraw jest szafran, pozy-
skiwany z wysuszonych słupków krokusa 
[Crocus sativus – krokus uprawny].
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PIASTÓW

W Piastowie pierwszym punktem obchodów 101 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości 
był bieg na dystansie 5 km ulicami Piastowa 10 listopada 2019 roku.

W Biegu Niepodległości, który był 
ostatnim w tegorocznym cyklu 
12 Piastowskich Biegów Historycz-

nych wzięło udział 113 biegaczy obojga 
płci. Dolną granicą wieku było 16 lat, 
ograniczenia w górę nie było. Wszyscy 
uczestnicy ukończyli bieg. Każdy na 
mecie otrzymywał pamiątkowy medal 
i na wszystkich czekała, według opinii 
już posilonych, wyśmienita grochówka. 
Zwyciężył Kamil Szymaniak z czasem 
16,11 min., drugi był Paweł Krochmal, 
a trzeci Radosław Lucjan Selke.
Wśród pań jako pierwsza przebiegła li-
nię mety Aleksandra Szafrańska, druga 
była Renata Kwiatkowska, a trzecia Ag-
nieszka Brogowicz-Stępniewska.

Klasyfi kacja generalna dwunastu 
Piastowskich Biegów Historycznych
Pierwsze miejsce wśród kobiet zaję-
ła Agnieszka Brogowicz-Stępniewska 
(865 pkt), drugie – Anna Ślusarczyk 
(651 pkt), trzecie – Renata Kwiatkow-
ska (620 pkt). Zdobywczynie dwóch 
pierwszych miejsc uczestniczyły we 
wszystkich 12 biegach tegorocznego 
cyklu. Miejsce 4 zdobyła Marlena Kop-
ka, 5 – Dagmara Kasprzyk, 6 – Renata 
Lesiewicz.
Klasyfikację generalną mężczyzn wy-
grał Kamil Szymaniak (800 pkt), na 

drugim miejscu znalazł się Igor Glapiń-
ski (539 pkt), a na trzecim – Arkadiusz 
Pajdosz (523 pkt). Kolejne miejsca zaję-
li: 4 – Paweł Szymański, 5 – Aleksander 
Czajka, 6 – Konrad Kobiałka. Sławomir 
Wasilewski przeszedł cały dystans z kij-
kami do Nordic Walking. Bieg zamknę-
ły panie Renata Zielińska i Agnieszka 
Kujawska.

Symbole niepodległości
Druhowie z OSP przebiegli dystans 
5 km niosąc polskie flagi. Członkowie 
Stowarzyszenia Rozbiegany Piastów 
wystąpili w narodowych, biało-czerwo-
nych barwach. Przed linią mety pełnili 
wartę rekonstruktorzy 
w mundurach żołnie-
rza Legionów Józefa 
Piłsudskiego i mun-
durze amerykańskim, 
w których to walczy-
li żołnierze polonii, 
przybyli aby wesprzeć 
nowo powstającą pol-
ską armię w walce 
o wolność.

Puchary, nagrody 
i medale
Wspaniałe puchary 
i nagrody wręczali 

zwycięzcom: Burmistrz Piastowa Grze-
gorz Szuplewski, Zastępca Burmistrza 
Przemysław Worek i kierownik MOSiR 
Jerzy Derlatka. Całą imprezę profesjo-
nalnie poprowadził Mariusz Walczak.
Burmistrz Szuplewski podziękował 
wszystkim, którzy wspierali i pomagali 
w organizacji wszystkich Biegów Histo-
rycznych w 2019 r. Dyplomy z tej okazji 
otrzymali m.in.: OSP Piastów, Komisa-
riat Policji w Piastowie, Przedsiębior-
stwo Usług Komunalnych, Przychodnia 
Piastun, ratownicy medyczni, wolonta-
riusze, Ewa i Mariusz Walczakowie. 
– Najważniejsze, że pamiętamy o tych, 
którzy byli przed nami, dzięki którym 

możemy dzisiaj świętować piękne Świę-
to Niepodległości Polski i cieszyć się 
wolnością na codzień. Dziękuję, że uda-
ło nam się zbudować wspólnotę osób 
rozumiejących jak ważna jest historia 
i jak ważna jest wspólnota osób, które 
mają wspólną pasję – bieganie. Czeka-
my do lutego 2020 r. na pierwszy bieg 
kolejnego cyklu Biegów Historycznych 
– powiedział burmistrz.

Tekst i zdjęcia 
Jacek Sulewski

GALERIA ZDJĘĆ NA MOCNESTRONY.COM.PL

BIEG NIEPODLEGŁOŚCI
MĘŻCZYŹNI OPEN

1  Kamil Szymaniak  00:16:11
2 Paweł Krochmal 00:16:18
3 Radosław Lucjan Selke 00:16:40

KOBIETY OPEN
1 Aleksandra Szafrańska 00:21:07
2 Renata Kwiatkowska 00:21:31
3  Agnieszka 
 Brogowicz-Stępniewska 00:21:32

KOBIETY

16–35 lat
1 Gabriela Mróz 00:27:34
2 Monika Łyp 00:29:07
3 Małgorzata Rogalska 00:29:22

36–45 lat
1 Anna Ślusarczyk 00:23:36
2 Marzena Turek 00:23:51
3 Justyna Czajka 00:24:16

46–60 lat
1 Anna Ślusarczyk 00:23:36
2 Renata Lesiewicz 00:25:13
3 Małgorzata Koronkiewicz 00:31:10

61+
1 Anna Ślusarczyk 00:23:36
2 Irina Hulanicka 00:28:15
3 Wanda Przybylak 00:34:35

MĘŻCZYŹNI 

16–35 lat
1 Arkadiusz Pajdosz 00:17:36
2 Damian Drzewiecki 00:17:42
3 Igor Glapiński 00:17:46

36–45 lat
1 Dariusz Przewoźny 00:17:26
2 Krzysztof Mielczarek 00:18:12
3 Jarosław Reszka 00:19:00

46–60 lat
1 Dariusz Król 00:18:16
2 Jacek Nowocień 00:19:03
3 Adam Malewicz 00:19:10

61+
1 Stanisław Kamiński 00:21:25
2 Tadeusz Kieszek 00:22:25
3 Andrzej Dąbrowski 00:24:59

DYSTANS 5 KM – WYNIKI


